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'mam lbnu Oayyim Al-Jauziyah benar-benar berhasil
menghidangkan sejarah Rasulullah yang membuat
siapa saja betah berlama-lama membacanya. Bahasa

buku ini mudah dimengerti, bahasan setiap tema tidak bertele-tele
atau membosankan. Buku ini tidak sekadar berbicara tentang alur
kehidupan sejarah Rasulullah dari A sampai Z. Tapi, juga termuat
analisa-analisa menarik dan mendalam yang menjadi ciri khas lbnul
Oayyim Al-Jauziyah

Kitab 'Yami as-Sirah" ini menjadi pelengkap kitab-kitab sejarah
Rasulullah yang sudah Anda miliki. Memb6ca sejarah Rasulullah adalah
awal langkah bagi kita untuk makin mencintai beliau. Sebab, dengan
begitu kita akan memahami berbagai keteladanan dan kemuliaan
beliau.
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Pengantar Penerbit

Segenap puii hanya milik Allah d#, Pemilik kata yang paling baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercucur kepada Rasulullah 6, pemilik

jawami'al kalin Q<ata ringkas dan bernas) d"" semoga iuga keselamatan

diberikan kepada pa:"a sahabat, keluarga dan orang-onfigyang selalu setia

mengikuti aiannnya hitgg, Hari Kiamat.

Siapa pun yang membaca sitah Rasulullah W akan tak kuasa unruk

tidak mencintai beliau. Unruk tidak terpesona dengan kepribadiannya.

'nlYa innaka la'ala kfuluqin adqhim" 'Suutgubnlta engkau benar-benar neniliki

akh kk lang m u lia. " Beg1ru Allah mengakui kemuliaannya. Bahkan, Micheal

A Hart seorang penulis Barat dengan sangat obyektif telah menempatkan

Rasulullah pada tingkatan nomor wahid dalam bukunya, "Seratus Tokoh

Prlirg Berpengaruh di Dunia."

Menghadkkan kecintaan dan kekaguman kepada sosok Rasulullah

tidaklah hadit begitu saja, hatus ada sarana untuk mengantarkan ke sana.

Dan membaca sirah Rasulullah tdalah salah satu cara untuk menghadirkan

kecintaan itu.

Siapa pun yang memp etrianpandangannya tentang sitah beliau , akan

terpesona melihat kemanusiaan yang begitu indah, beliau adilah sosok yang

berhasil mengubah manusia-manusia yang bertemPeramen meniadi manusia

yang mulia dan beradab, menjadi sebaik-baik umat yang Patut dicontoh oleh

peradaban mana pun.
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Buku yang berjudul ash,Jani' Sirab oleh Imam Ibnu Qayyim AJ-Jauziyah

termasuk karya cemerlang dan menjadi perhatian khususnya panalamadarr
pemerhati sejarah di dunia Islam. Kami sebagai penerbit merasa berbahagia

karena dapat mengambil peran serta dalam penyebaran buku ini kepada

kaum muslimin. Kami memohon kepada Allah agar berkenan melimpahkan

manfaat dan faidah yang besar melalui buku ini.

Hasungan doa dan terima kasih kepada seluruh pihak, yang telah

ikut menanamkan saham kebaikan, dalam penerbitan buku ini sehingga

dapat terbit dalam kemasan yang menarik, sebagaiman yaflgada di tangan

pembaca sekarang ini. Akhirnya, semoga Allah, membimbing kita kepada

ialan y ang dicintai dan diridhai-Nya, Amin.

Pustaka Al-Kautsar
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D engan Mnlebut Nana Alkb
YangMaha Penurah kgi Maha Perytalang.

"swtgguh Allah telah memberi l<arunia kepada orang.otang yong beriman

ketil<a Allah mengutus di antaramerela seoruxgRasul dari golnngan merel<a

sendin." (Ali Imran: 164)

Semoga nhmat dan salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada

Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluuh alam danyangmeniadi tokoh

paflutan yang baik.

"sesungguhnya telah od" poda (diri) Rasulullah itu swi teladan yang batk

b agimu. D ut sesunggulmy a l<nnu benar -benar berbudi pelcrti y ang agwtg."

(Al,Ahzab:21)

"Dut seswtgguhmya kamu bena,r-benar berbudi pekerti 1tloing agung." (Al,

Qalam:4)
" P ada hfrri ini telah Kusempunvla n wutk la nw agamanw. " ( Al,Maa' idah : 3 )

"Tiadalah Kmni alpal<nn sesutltu pun dalam Al Kitab ." (Al,An'am: 38)

Semoga Allah senantiasa berkenan melimpahkan rahmat kepada Nabi

ffi sebanyak jurnlah makhluk-Nya, 
^t^s 

keridhan-Nya, seberat Atasy-Nya,

dan sepaniang kalimat-kalimat-Nya.

Sesungguhnya mengetahui sirah Nabi merupakan cara paling tepat

bagi kebangkitan umat Islam, sekalipun kita telah melewati periode-periode

dewasa era shabaah kesadatan Islamiyah.l

Demi menjelaskan hal ini di tengah-tengah kehidupan individu dan

masyarakat, kita harus mempelajari sirah Nabi secara benar dan kompre-

henshif yang mencakup seluruh aspek kehidupan Nabi ffi yang penuh berkah.

1 Say'a tidak begitu bersemangat dan tettarik terhadap istilah-istilah seperti itu yang sering disalah gunakan secata

tidak porporsional.
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Dengan demikian diharapkan seorang muslim bisa memiliki figur

atau pedoman tersendiri yang bisa dijadikan sebagai suri teladan, bukan

berpedoman pada figur-figur yang lain. Hal ini te\adi disebabkan karena

faktor kebodohan terhadap sunnah yang suci, atau akibat adanyakesalahan

pahaman terhadapnya.

(1)

Sirah adalah jalan kehidupan,2. Oleh karenanya dalam hal ini kita

tidak bisa membedak^flalt^t^ satu aspek dengan yang lain. Kita tidak bisa

memisahkan akhlak dad ibadah, 
^tav 

memisahkan fihad dari kejujuran.

Pada hakikatnya subtsansi agama itu saling menyempurnakan dan saling

menyesuaikan untuk membimbing seseorang menyembah Allah ilhi semata,

Tuhan satu-satuny^ y^ng tidak memiliki sekutu sama sekali, ke jalan yang

benar dengan cara mengikuti sunnah Nabi ffi. Dan ini merupakan bagqan

yang paling prinsip dari makna sfuah.

Kalau kita merenungkan pendapat pa:a ulama terdahulu dalam

menyebut sirah dengan istilah al-nagha{ dan as-sair, dan cenderung

mendahulukan pemahaman yang muncul dalam benak, hal itu semata untuk

membedak^n antar^ peristiwa-peristiwa kehidupan dil yang dapat diindera

dengan berbagai tata pergaulzn atau muamalah seperti aktivitas jual beli,

kejujuran, am tr t, mempergauli isteri dengan baik dan lain sebagainya.3

Q)

Mengingat sitah seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad oic itu
mencakup tiga aspek pokok dan salah satunya ialah aspek al-naghaqi,

dalam arti bahwa setiap peristiwa membutuhkan sanad-sanad shahih yang

menetapkan maupun yang menafikan,a dan supaya sirah tidak lantas diartikan

A:-Sirahidzhb\mat Al-Qur'an yang tetdapat dalam 6rman Allah ilb suatThaha, ayat 2l,"Pegangbb ia dan

latgan taklt Kani akan mengembakkan4ya kepada ktadumla nnda,"
Bahkan tidak bedebihlebihan kalau kita katakan, bahwa seluruh kehidupan seorang muslim yang menyangkut
masalah moral, ibadah, dan iihad tidak tetlepas dad hati sebagai faktor yang menggerakkan ia seta memandang
perilaku yang menjelaskan sejauh mana peran akidah yang akan menuntunnya."
Sebagian ulama meragukan keabsahan ucapan yang dikaitkan kepada Imam Ahmad din ini. Saya sudah
mencoba untukmentahqiq masalah inipada bagian mukaddimah buku saya.Al-Badai'FiUknAl-Qtr'an.Bzct
safa. Siapa mau memperhatikan kitab-kitab karya Ibnu Haju, Adz-Dzrhabi dan Ibnu Katsi4 ia akan banyak
mendapatkan tahqiq nash-nash sepetti itu. Bahkan bagi siapa yang mau mempethatikan secara jeli kehidupan
pata sahz,baic,l*,ia akan menemukan banyak prinsip-prinsip yang sesuai dengan srah Nab). lValkfu a hn.

r/a,ii ,9al,; rt /"tfiEu Torri€,f Rrc^lrl/al

2

3



hmya sebagai peristiwa-peristiwa yang membangkitkan rasa sedih serta

tangis, tanpe- bisa diambil pelajaran dan diiadikan suri teladan, maka kita

tidak bisa membatasi sirah hanya p ada mtsalahkepahlawanan-kepahlawanan

perang, tafl Pa memandang pada as as -as as dan kaidah-kaid ah y ang meni adi

dasar berdirinya masyarakat Islam, sehingga terwuiudlah kemenangan-

kemenaflgan dan kepahlawanan-kepahlawanan tersebut.

Salah satu persoalan sirah yang sangat urgen untuk diperhatikan

sekarang ini ialah memperhatikan yang shahih dan upaya memahami

6kihnya. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Qayyirn',i'M.s

Sejak periode awal, banyak ulama yang menulis tentang sirah Nabi.

Kendatipun yaflg paling Populer adalah Ibnu Hisyam, namun belakangan

muncul ribuan nrlisan lunnya dalam bentuk judul-iudul buku tersendiri.

Dan yang paling luas ulasannya ialah kitab beriudul,4 r-Raadh ALAnf karya

As-Suhaili +w" yangterkenal sangat menadk.

(3)

Salah satu hal yang cukup ufgen untuk kita perhatikan dewasa ini ialah

ap^yangmenurut istilah sementara orangdisebut sebagai kritik matan atau

teks. Ini masalah yang sangat penting. Banyak orang yang memanfaatkan

masalah ini untuk menolak as-sunnah. Dan sebagian mereka, dengan didasari

niat yang baik, hanya ingin membikin cerita-cerita bohongsaia. Tetapi ini

merupakan pekeriaan yang membutuhkan jerih payah setta kontribusi

pemikkan yang cukup besar dari tokoh-tokoh ulama ahli yang di semua

penjuru negara Islam.

Di sini kami perlu mengingatkan akan pentingnya kaiian-kaiian

dan buku-buku karya Doktor Akram Dhiya'Al-Umuri, semoga Allah

memberinya balasan yang terbaik atas iasanya tersebut. Namun di sisi

lain kita harus tetap mewaspadai sebagian penulis sirah sekarang ini yang

cenderung menggunakan teori-teori kontemPofef seperti sosialis, geniusitas,

dan lain sebagainya. Sebab pada dasarnya kita sedang mengkaii kehidupan

5 Beliaumembeberkan beberapa hal sangatmenarikyangmenunjukkan atas keluasan wawasan, analisa, serta

kapasitas pengetahuannya. Kalauingin mempelpanjang masdah ini, kita harus fokus pada pembahasan 6kih

dan hadits. Artinya, unruk sementara kita hatus meninggalkan pembahasan yang tetkait dengan sirah.
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seorang Nabi, bukan kehidupan seorang maflusia biasa yang terkadang salah

dan terkadang benar. Sesungguhnya sang Nabi ffi ini berpredikat na'shurz.

Snngguh betbahaya kalau kia sampai lupa atau prra-pura lupa pada

faktayang satu ini, yangtar,par,ya dapat melemahkan kejujuran penulis dan
karyanya.

Kalau kita sudah tidak punya kepedulian unruk mewaspadai para

penulis tetsebut, bukan berarti kita biarkan mereka berbuat serampangan

dan membabi buta.

Salah satu faktor yang secar:- urnum menjerumuskan seorang penulis

ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut sehingga ia berani menafikan hadits

yang shahih atau menilai shahih hadits yang dha'if,6 ialah karena ia tidak
mau berpegang teguh pada methode-methodeparaulama ahli hadits dalam
mempedakukan as-sunnah.

Demikianlah, kita harus selalu waspada terhadap para penulis yang

mengaku-ngaku sebagai pembela Islam tersebut. Sebab, pada hakikatnya

mereka sebenarnya sedang membela pikitan-pikiran kapitalis, sosialis dan
lain sebagainya demi melemahkan Islam. Bahkan mereka begitu bersemangat

mengeksploitir nash-nash demi keinginan-keinginan mereka sendiri, seperti

yang dilakukan oleh beberapa penganut aliran kuno.

Termasuk dalam hal ini i dah pan pengikut bebe rapa aliroa seperti kaum

sufi yang ekstrim, kaum Syi'ah dan lainnya.

(4)

Pada hakikatnya, sirah berarti membela dan memuliakan ag m^Allah,
Rasul-Nya ffi dan selwuh orang mukmin, karena kita melihat bahwa permulaan

muncul:rya agarnatidak terlepas dari pengaruh sosok besar Rasulullah W, dan

berakhir pada masuknya gelombang orang-orang mu'allaf ke dalam Islam.

Tetapi Hat ini flip^ny^mengundang kebencian orang-orang orientalis.

Karenainrlah, mereka menjadikan kajian sirah yang mereka tekuni sebagai

pintu masuk unnrk menghujat kepribadian Rasulultah 6. Mereka menyoroti

6 Banyak kitab yang tidak mempetcayai kedha'ifan tiwayat tentang adanya burung dara atau sarang laba-laba yang
ada di depan guaTsut ketika Rasutullah trB sedangberada di dalamnJz dan sedang dikeim-kejar oleh orang-otang
ka6r Qwaisy. Kalau saia si peneliti konsisten menempuh methode ahli sunnah dalam mengkritik hadits, tentu
ia akan selamat. Demikian pula dengan pembacanya.
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masalah poligami yang beliau lakukan, atau masalah pernikahan beliau

dengan Zanab bintiJahasy W,ataru masalah isyu skandal Aisyah dengan

Shafivan bin Mu'athal,atrumasalah pernikahan beliau dengan Aisyah W
yang waktu itu menurut anggapan mereka masih tedalu muda.

Ironisnya, ada sebagian penulis kita dari umat Islam sendiri yang

menjadikafl kEak penghancur tersebut untuk menyebar luaskan racan ini.

Mereka lupa bahwa sirah adalah sebuah kunci unnrk membuka pintu gerbang

keagungan Islam dan kebenaran Nabi-Nya 6.
Sampai kapan pun kita tidak boleh menyerah pada otxtgyatrgzhahm

aau kepada thaghut, atau bahkan tunduk kepada musuh dad Timur maupun

dariBant.

Salah satu hal yang membuat kaiian-kaiian minor seperti itu tersiar

Iuas - ^p^l^g 
didukung dengan berbagai sal:orra, penyiaran lewat iaringan

data-dttainternasional seperti sekarang ini - ialah Peran analisa ilmiah yang

berdasarkan pada logika serta trngkapan-ungkapan lain yang secata lahifiah

ampak bersih namun pada hakikatnya hal itu adalah noda kotoraabag1an

dari perbuatao setan.

(5)

Salah satu poin penting menyangkut lrori'Lu, skah ialah upaya meniadikan

Al-Qur'an Al-Karim sebagai sumber utama untuk menerima sirah Nabi

yang diberkahi. Dan hal itu bisa disaksikan dalam sebagian besar ayat yang

terdapat dalam surat Al-Baqarah, sebagian besar sumt Ali Imran, surat An-

Nisa', surat Al-Anfal, surat At-Taubah, suat Al -lthzab, dxr ayat-ayat lainnya.

Bahkan Al-Qor'at dengan sangat jelas juga memuat detail-detail skah.

Contohnya sepeti pembahasan yang menyangkut masalah tawanafi,masalah

pernikahan Nabi ffi, masalah hatta, masalah pembagian harta ghanimah,

dan lain sebagainya.

Semua itu adalah bagian dari sitah.

Bahkan menurut kam\ -lYallabu ahn- lvndabisa baca tenang adab-adab

bermuamalah dalam surat Al-Hujutag tentang tdab-adab berumah tangg

dan mempetlakukan isteri Nabi W dolam surat An-Nur. Begitu setetusnya.
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(6)

Salah satu poin penting yang harus kita perhatikan dalam kaiian sirah

ialah, kita tidak boleh melupakan barang sedetik pun bahwa di sana ada

perbedaan yang cukup signifikan antar kalau kita menulis tentang Nabi

yang selalu bergerak dalam kehidupan ini dengan penuh semangat, dan

kalau kita menulis lainnya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Itulah sebabnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditekankan

dalam kajian sitah yang harum berikut ini:

1. Komprehensif risalah dafi bagaimana sitah membicarakan realita ini

mulai dari kalimat dakwah PefiLma hirgg, tunrnnya ayat Al-Qur'an

yang terakhit dan paripurna nubuwah.

2. Kehidupan Nabi ffi sebagai seorang manusia, suPaya poin-poin yang

bagus tersebut tidak terlantar di bawah kaki kuda di medan pertemPuran.

Dari sini masalahnya akan bertambah ielas kalau kita mengamati:

- Keberadaan Nabi 6 ketika di rumah daLn cara beliau mempergauli

isteri-isterinya.

- Cata beliau memPergauli putera-puterartya serta anak-anak kaum

muslimin.

- Cxabeliau mempergauli orang-orang nofl muslim.

- Cara beliau mempergauli para sahabat dalam keadaan suka maupun

duka.

Ini semua membutuhkan kecermatan, suPaya faktanya tersaii secara

proporsional. Inilah yang mendorong seorangulama bernama Za'im Mulhim

Aqbari menulis tentang Nabi ffi.

Ini adalah makna-makn^ sang tindah. Tetapi tidak mungkin dibahas

di sini, karena target yang ingin dicapai hanya sekadat menyaiikan Islam

sebagai suatu konsep atau teori.

$$$

Demikianlah saya ingin mengingatkan kepada pembaca yang budiman,

bahwa di sini kami tidak ingin mengetengahkan biografi Imam Ibnu AI-

Qryyi-, karena kami sudah mengemukakannya secara detail pada bagian

mukaddimah buku kami yang berjudul Badai'At-Tafsir. Dan lebih jelas lagt
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kalau Anda berkenan membaca buku kami lainnya yang beriudvlAl-Badai'

Min Ulun Algur'an.Jadi kami tidak pedu mengulanginy^lagl'

Hal lain yangjugaingin kami ingatkan bahwa ini bukan buku tentang

sirah yang biasa, melainkan buku tentang sirah yang istimewt ymg akan

mempedihatkan kepada Anda persoalan-persoalan besar, yang mengaiak

Anda kepadakeiayaanlslam, serta yang akan mendorongAnda untuk terus

maju ke depan supaya Anda dapat memetik buah kemuliaan, dan tidak

membuat langkah Anda berhenti karena duri-duri yang sengaia dipasang

oleh orang-orang yang sesat dan tagt-ragt.

b*' a lK* ;A\ UI I XG ai i {1i 116

" AdaPrntbuih iu, at<an hilmg sebagu sesr,@Jw l!/,lng ttk adnharganya; adaDwr

y wq memberi manf aat lepada manutsia, makn ia temp di hnrli." ( Ar'Ra'd: 1 7 )

Dalam mentahqiq buku ini, kami tetap menggunakan metode yang

sama seperti yang kami gunakan ketika mentahqiq buku kami yang beriudul

Badai'Al-Tafsir. Dalam menilai shahih dan dha'ifnya sebuah hadits, kami

berpegang p tdapanrmam yang berkomPeten dalam masalah ini. Sementara

untuk menilai shahih atau dha'ifnya status hadits-hadits yang terdaP^td^l^rn

kitab Sanan Abi Daud, Sanan At-Tirnid{, Stnan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu

Mqoh, kami meruiuk pada guru kita semua Al-Allamah Al-Albani. .t payang

ia nilai sebagai hadits dha'if, itu yang kami kemukakan. Tetapi iika ia tidak

memberikan komentar, berarti itu termasuk hadits shahih atau hadits hasan,

tanpa harus mengajak pembaca untuk membahas paniang lebar tentang

hal-hal yang tidak perlu.

Terakhir kami mohon Anda berkenan mendoakan kami senantiasa

memperoleh ampunan Allah, keselamatan, dan akhit kehidupan yang baik.

Dan akhir sefuan kami ialah bahwa segala puii bagi Allah Tuhan sefu

semesta alam.

Al-Haram,

Jumadil Lwal 1423 Hiinyah/ 1'3 Jil 2002 Masehi.

Yusri Sayid Muhammad.
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Manusia Membutuhkan Risalah

Sesungguhnya tidak ada ialan kebahagiaan serta keberuntungan,

baik di dunia maupun di akhitat, kecuali di tangan para rasul. Tidak ada

cata sama sekali untuk bisa mengenali sec r detail mana yang baik dan

mafi^yangburuk, kecuali berkat jasa mereka. Keridhaan Allah sama sekali

tidak dapat diperoleh t^np^ j asa mereka. Amalan-amalan, ucapan-ucapan,

akhlak-akhlak yottg baik adalah karena petunjuk mereka dan syari'at yang

mereka bawa. Mereka adalah neraca untuk mengukur ucapan) amalan,

dan akhlak. Dengan mengikuti jejak mereka, bisa dibedakan dengan jelas

man or^rtg-orang yarrg memperoleh petunjuk dan mana orang-orang yang

sesat. Kebutuhan terhadap mereka jauh lebih besar daripada kebutuhan

raga terhad^p nyawunya, rnata terhadap cahaya penglihatannya dan iiwz
terhadap kehidupannya.

Betapa pun kebutuhan seseorang kepada para rasul adilahjauh di atas

yang lainnya. Apayang bisa Anda bayangkan fika Anda kehilangan petuniuk

atau aiaran yang dibawanya barang sekejap saja? Tentu hati Anda akan

tersumbat dan gelap. Sama seperti seekor ikan yang terpisah dari air dan

terkapar di tanah lapang. Seorang hamba yang hatinya terpisah dari aiarun

yang dibawa oleh para tasul persis seperti idah keadaannya. Bahkan lebih

parah lagi. Tetapi ymg drpat merasakan hd itu hanyalah hati yang hidup,

bukan hati yang mati. Ada kata-akata bijak:

"..tetapi luka yang menimpa mayat itu tidak akan menyakitkan.''

Jika kebahagiaan seoraflg hamba di dunia dan akhirat tergantung pada

petunjuk Nabi 6, maka bagi setiap otang yang meflgaku sayang kepada

dirinya sendiri, dan menginginkan keselamatan serta kebahagiaanfiya,

secara mudak ia harus mengenal Rasul yang telah membimbingnya darr

yang mengeluarkannya dai golongan orang-orang yang bodoh, sehingga

kemudian ia masuk ke dalam golongan para pengikutflya. Tetapi anugerah

7 Bagian petama sya'ir ini berbunf :

Siapa neryhiru, naka ia akznga@ang dihina

atapi kkayang ncniapa nEw ia ridak akat menyakitkan.

I-thrt, Al-DiwanlY / 277 beisi tembang yang memuli Abul Husain AIi bin Ahmad Al-Mari Al-Kharasani.
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senantiasa berada di tangan AXah thq. Dia-lah yarrg okan memberikannya

kepada siapa sziayangDiakehendaki. Allah adalah pemilik kafunia yang agung.

Umat dan Sirah Nabi

Itu tadi adalah kalimat-kalimatnnganyang mudak harus diketahui oleh

ofang yanghanyasekadar memiliki keinginan untuk mengenal Nabinya 6
berikut sitah serta petuniuknya. Tetapi sayangnya, umat sekarang ini sudah

enggan mempelaiari sirah Nabi. onngyang membuka pintu ilmu untuk

mempelaiari hal ini juga sudah hampit tidak ada. Akibatnya, posisi ilmu

bermanfaat dan yang dapat meniamin kebahagSaan iuga sudah disisihkan

ke sudut-sudut kehidupan, sehingga tidak lagi perlu untuk diperhitungkan.

Lisan seorang ulama sudah penuh dengan kepalsuan yang dirancang untuk

menguasai ofang-ofang yang bodoh. Di mana-mana teriadi penyimpangan.

Maka satu-satunya senjata vtam bagi seseorang ialah kesabaran yang baik.

Ia tidak memiliki penolong serta pembela sama sekali selain Allah semata.

Cukuplah Allah bagr kita sebagai pelindung, karena Dia adalah sebaik-baik

pelindung.

o+s

Secara mutlak N ab i ffi adalah o:irlng y angmemiliki nas ab paling baik di

antafa seluruh penghuni bumi. Kemuliaan nasab beliau berada yang Paling

puncak. Bahkan musuh-musuh beliau mengakui hal ini. Inrlah sebabnya

salah seorang musuh beliau si Abu Sufran pernah memberikan kesaksian

atas hal itu ketika ia sedang berada di depan Penguasa Romawi.s Kaum-

kaum yang lain memuliakan kaum beliau. Kabilah-kabilah lain memuliakan

kabilah beliau. Dan semua suku iuga memuliakan suku beliau.

Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim

bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrat bin Ka'ab bin Lu'a1yi bin

Ghalib bin Fiher bin Matik bin Nadher bin Kinanah bin Khuzaimah bin

Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazzar bin Ma'ad bin Adnan.

8 S hahib Al-Bukhai (f , Kitab Permulaan Tutunnya Wahyu, Bab Kami mendapatlan riwayat dari Abul Yaman

binNafi '. Ini hadits paniangdariAbu Sufran.
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Sampai di sinilah yang sudah jelas-jelas diketahui keabsahannya,ymg

telah disepakati oleh paravlama ahli silsilah, dan yang tidak menimbulkan

perbedaan pendapat sama sekali. Di luar Adnan masih menimbulkan
perbedaan pendapat.

Makna Adz-Dzabih Adalah lsmail $4t

Semua ulama sepakat bahwa Adnan adalah salah satu ketunrnan Ismail

*41. Dan menurut pendapat yang benar di kalangan para ulama generasi

sahabat, tabi'in, serta generasi sesudahnya, Ismail adalahyangdisebut dengan

AdTDrybib atau anzk yang hampir disembeljh

Pendapat yang mengatakan kalau yang dimak sud AdTD qabih itulshak
adalah keliru ditiniau lebih dari dua puluh segi. Saya pernah mendengar

Syaikh AI-Islam Ibnu Taimiyah ,$H mengatakan, "Pendapat ini diterima

dari orang-orang ahli kitab." Padahal berdasarkan nash kitab mereka, hal itu
keliru. Karenadi sana dijelaskan, bahwa sesungguhnya AIIah memerintahkan

kepada Ibrahim untuk menyembelih puteranya dengan paksa. Dalam versi

redaksi lain disebutkan putera pertamama.

Orang-orang ahli kitab dan kaum muslimin sepakat bahwa Ismail adalah

putera pertama. Mengomentari pendapat sebagian kaum ahli kitab bahwa di

dalam Taurat yang adapada metek a ada tambahan penjelasan, "sembelihlah

puteramu si Ishak", Ibnu Taimiyah mengatakan,"Tzmbahan ini termasuk

dad penyimpangan serta kedustaan merek a", katena bertentangan dengan

firman Allah, "Sembelihlah patera pertamamu." Tetzpi oraflg-orang Yahudi

memang dengki kepada Bani Isral atas kemuliaan ini. Mereka ingin kemuliaan

ini beralih kepada mereka, bukan menjadi milik orang-orangArab. Bahkan

kalau bisa akan mereka monopoli sendiri.

Tetapi Allah hanyaberkenan memberikan anugerah-Nya kepada orang-

orang yang memang berhak memperolehnya. Jadi bagumana mungkin bisa

dikatakan bahwa yang dimaksud AdTDrybih adalah Ishak? Padahal Allah

tlB memberikan khabar gembira kepada ibu Ishak akan kelahiran si Ishak

dan memberikan khabar gembira kepada Ishak atau kelahiran puteranya si
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Ya'qub? Lalu Allah dE berfitman tentang malaikat, sesungguhnya meteka

berkata kepada Ibrahim sewaktu mereka menyampaikan khabar gembira,

"langan kamu takut, sesunguhnla kani adalah (nalaikat-nalaikat)yng diatus

kepada kaun Loth dan isteiryta berdiri (dibatik tira) lalu ia tersenlum. Maka Kani

sanpaikan kepadarya beita genbira tentarg (kekhiran) Isbak dan dari Ishak (akan

hhir puteraryQ Ya'qub." (I{ud: 7 0-71).

Jadi, mustahil kalau Atlah 1$i; memberikan khabar gembira kepada ibunda

Ishak bahwa ia punya putera, lalu Allah men)'uruh untuk menyembelihnya.

Jelas sesungguhnya Ya'qub ,*;91 masuk dalam berita gembira. Jadi berita

gembita mencakup Ishak dan Ya'qub dalam sadtlafazh.

Lagi pula, jelas bahwa y^ng disembelih berada di Makkah. Itulah

sebabnya kurban-kurban pada hari nahr ada di sana, sebagumana sa'i antara

Shafa dan Marwa serta melempar iamanh dilakukan untuk mengingat

tentang Ismail dan ibundanya, di samping tentu saia untuk mengingat Allah.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa yang tinggal di Makkah adalah

Ismail dan ibundanya, bukan Ishak dan ibundanya.

Itulah sebabnya adakattan yang erat antar tempat menyembelih dan

waktunya di Bainrl Har 
^rn ^t^.uKl'bah 

yang dibangun bersama oleh Ibrahim

dan Ismail. Penyembelihan binatang kurban di Makkah adalah termasuk

kesempurnaan ibadah haii di Ka'bah yang betada di tangan Ibrahim dan

puteranya si Ismail. Kalau tempat peristiwa penyembelihan berada di Syam,

seperti aflggarp^rrkaum ahli kitab danpxapengikut mereka, tentu kurban-

kurban dan penyembelihannya juga berada di Syam, bukan di Makkah.

Dan lagi, sesungguhnya Allah 0Hi menyebu t AdTD rybi b sebagai orang

yang santun, karena tidak ada yang lebih santun daripada orafig y^ng

menyerahkan didnya untuk disembelih demi mentaati perintah Tuhannya.

Dan ketika disebut Ishak, ia dinamakan sebagai orungyang alim. Allah tk
berfirman,

"sulr.hkah sompai kepadatnu (Muhammad) cerita tentarttg wmu lbrahim

(yaitu malail<at-malail<at) yang dimulia)an? (Insatlr/r-) l<ctila merel<n masuk

le rcmp acny a lalu mengucapl<nt, " S alaannun. " Ibr ahim meni aw ab : " S almrunt

(l<tmu) adalah oratg-arang yang tidnk dil<eru\. Maka ia pergi dengm diam'
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diatn menemui l<elmrganla, l<pmudian dibawanya daynty mak sapi gemuk,

Ialu dihitmgl<ntnya kepada merel<a. Ibtahitn lalu berl<nm, "Silahl<m Atda
mal<a n." (T enpi merel<a tilak mau nral<ni, l<.arena itu lbr ahim mer asa ttkut
terhadap mereka. Mereka berkata, "Jutgartlah kannu takut" , dan merel<a

memberi labar gembira kepadarqa dengon (kelahiran) seororlg annk yang

alim." ( Adz-Dzaiyatz 28).

Yang dimaksud alim adalah Ishak, karena ia adalah putera dari isteri

yang diberi khabar gembira. Sedangkan Ismail adalah putera seorang

perempuan berstatus budak. Ibrahim dan isterinya Sarah diberi khabar

gembfua bahwa meskipun sudah tua dan sudah putus asa untuk bisa punya

anak, namun nya;tany^ mereka masih bisa punya anak si Ishak. Berbeda

dengan Ismail yang memang dilahirkan sebelum itu.

Lagi pula, sesungguhnya AIIah #i memberlakukan adat kebiasaan

manusia bahwa putera pertama adalahputera yang lebih disayang daripada

putera-puten y^flg berikutnya. Ketika Ibrahim i@l memohon dikanrniai

putera, dan permohonannya ini dikabulkan oleh Allah, maka sudah barung

tentu hatiny^ szng t mencintai puteranya ini. Allah menjadikan Ibrahim

sebagai kekasih. Status kekasih menuntut rzsa cinta dan kasih sayang

sepenuhnya, sehingga ia tidak mau berbagi dengan yang lain terhadap

perasaan yang satu ini.

Dan lagi, sesungguhnya Sarah isteri tua Ibrahim .s}\ merasa sangat

cemburu kepada Hajar dan puteranyz,karenaia adalah seorang perempuan

betstatus budak. Bahkan ketika Hajar melahirkan seorang putera bernama

Ismail yang belakangan sangat disayangi oleh ayahny^, r^s^ cemburu Sarah

Semakin besar. Allah kemudian menyuruh Ibrahim untuk menjauhkan Hajar

serta puteranya dari Sarah dan menempad<anHaiat di tanah Makkah, supaya

rasa cemburu Sarah bisa mereda.

Ini jelas merupakan bukti rahmat, kelembutan, serta kasih sayangAllah.

Jadi bagaimana mungkin kalau setelah itu Allah memerintahkan Ibrahim

trntuk menyembelih puter:rty^ sendiri, dan membiarkan puter anyz yanglahtr

dari seorang perempuan berstatus budak tetap hidup.Pada saat itulah timbul

rasa iba dalam hati Satah kepada Haiar serta puteranya. Rasa cemburunya

yang begitu besar berubah menjadi rasa iba.
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Di sinilah tampak dengan jelas kebetkahan perempuan berstatus

budak dan puteranya ini. Allah d6 tidak menyia-nyakan ra dan Ptrterafly^.

Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambaNya betapa Dia Maha

Lembut lagi Maha Penyayang. Kesabaran Hzjar dan puteranya dalam

menghadapi penderitaan setelah dibuang sendirian di tempat yang asing dan

harus menyerah puteranya akan disembelih, pada akhirnya berbuah hasil

y^ng sang t membahagpakan. Betapa tidak. Jejak langkah meteka berdua

kemudian dijadikan sebagai manasik ibadah bagi orang-orang mukmin di

seluruh dunia, dan sebagai tempat ibadah meteka sampai Hari Kiamat nanti.

Ini adalah sunnah Allah d6 terhadap orang yang ingin Dia angkat

denjatnya di antarra selutuh makhluk-Nya. Allah memberinya kar,tnia,

setelah sebelumnya ia adalah orang yang lemah dan tertindas. Allah iH

berfirman, "Dan Kami hendak rnenberi karunia kepada zrang-ordng)angtertindas

di buni (Muir) itu dan hendaknenjadikan nerekapenirupin dan nenjadikan nereka

nrang-orangJ ang n e wari si (b m i)." (Al-Qashash: 5)

Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saia yang Dra

kehendaki. Altah adalah pemilik karunia yang agung.e

Kelahiran Nabi ffi

Semua ulama sepakat bahwa Nabi ffi dilahirkan di kota Makkah dan

kelahiranny a teriadr pada tahun gaj^h. Masalah pasukan gaiah inmerupakan

pembtkaan yang ditampilkan oleh Allah untuk sang Nabi dan Rumah-Nya.

Kalau tidak, para pasukan penunggang gaiah adalah or^ng-ora;ng ahli

kitab yang beragama Nashrani. Agama mereka lebih baik daipada agama

penduduk Makkah yang pada waktu sama menyembah berhala. Allah

memberikan pertolongaa kepada mereka atas orang-orang ahli kitab, sebagai

penghargaan serta penghormatan kepada Nabi ffi yang akan tampil dari

Makkah, dan sekaligus untuk mengagungkan Baiul Haram.1o

ZadAl-Ma'ad,7/69-75.
Allah telah menjelaskan hal ini dalam surat Al-Fiil.
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Wafatnya Sang Ayah Abdullah

Terjadi petbedaan pendapat tentang wafatnya ayah beliau Abdullah;

apakah ia wafat ketika Nabi ffi masih berada di dalam kandungan ibundanya,

atau setelah beliau dilahirkan. Hal ini ada dua versi pendapat:

Menurut pendapat yang paling shahih, Abdultah wtfatketika Nabi ffi
masih betada dalam kandungan ibundanya.

Dan menurut pendapat yang kedua, Abdullah wafat tujuh bulan

semenjak Nabi ffi lahir. Tetapi semua ulama sepakat bahwa ibunda beliau

wafat di Abwa', sebuah daerah yang tedetak arfi^ra Makkah dan Madinah,

sepulangnya dar:i Madinah untuk mengunjungi paman-paman beliau. Dan

pada waktu itu usia beliau belum genap enam tahun.

Nabi ffi Dasuh Oleh Sang Kakek dan Sang Paman

Nabi,ffi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan ketika

sang kakek ini wafat, Nabi berusia kurang lebih delapan tahun. Ada yang

mengatakan, pada saat itu beliau baru berusia enam tahun. Dan juga ada

yang mengatakan, saat itu beliau sudah berusia sepuluh tahun. Selaniutnya

beliau diasuh secara semprrna oleh pamannya Abu Thalib.

Kepergian Nabi ffi ke Syam Bersama Sang Paman

Ketika berusia dua belas tahun, Nabi ffi diajak berpergran ke Syam oleh

p^m^nnya. Ada yang mengatakan, waktu itu beliau baru berusia sembilan

tahun. Dalam perialanan ini beliau sempat dilihat oleh pendeta Buhafua yang

menyarankan kepada sang pamafl supaya ia tidak melanjutkan perjalanan

ke Syam karena khawatir ancaman orang-orangYahudi atas keponakannya

itu. Sang paman lalu membawanya pulang kembali ke Makkah bersama

teman-teman sebayanya.
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Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirnid{1 dan kitab-kitab lainnya,

bahwa Abu Thalib mengutus Bilal untuk menemani N abi& pulaflg kembali

ke Makkah. Tetapi ini pendapatyaLngsaLng t keliru. Sebab, pada waktu itu

mungkin Bilal belum lahfu. Dan kalau pun sudah lahit, Bilal tidak pernah

bersama p^mafiNabi ffi itu, atau bersama Abu Bakar.

Riwayat ini dikemukakan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya Munad AI
Baqpr.Tetapi ia tidak mengatakan, bahwa Abu Thalib menyuruh Bilal untuk

menemani Nabi ffi. Iahanya menggunakan kalimat seffzrang.

Pernikahan Nabi ffi dengan Khadifah

Ketika berusia dua puluh lima tahun, Nabi,ffi pergi ke Syam unnrk ruiuan

berniaga. Namun ketika perialantn baru sampai di Bushra,12 beliau prlarg.

Tiba kembali di Makkah, beberapa waktu kemudian beliau menikah dengan

Khadiiah binti Khuwailid. Ada yang mengatakan, beliau berusia tiga puluh

tahun ketika menikah dengan Khadiiah. Dan arda, yang mengatakan, beliau

berusia dua puluh satu tahun. Sementara Khadiiah berusia empat P"l"h
tahun. Khadijah adilohwanita peftama yang dinikahi oleh beliau, daniuga

yang peftama kali wafat dt antara isteri-isteri beliau. Ketika meniadi suami

Khadijah, beliau tidak menikah lagi denganwanita lain.Jibril menlmruh beliau

untuk menyampaikan salam Tuhannya kepada Khadiiah Ey, . "

Nabi ffi Mengasingkan Diri di Gua Hira

Kemudian Allah menganugrahkan kecintaan kepada Nabi ffi suka

menyendiri untuk bedbadah kepada-Nya. Beliau menyendiri di gua Hita

selama beberapa mafam.'a Beliau mulai begitu membenci berhala-bethala

ArTirnid{ (3620), Kitab Biogra6-biogra6, Bab Menetangkan Tentang Pertama Kali Munculnya Nubuwah

Nabi 6. Katanya, hadits im hasm gharib yang aku ketahui hanya dad ialut sanad ini.

L-rhat, Mlj an Al B ildan 1 / 441.

ShahibAl-Btkbai (3820), Kitab Biogra6-biogra6 Kaum Anshat, Bab Pernikahan Nabi 6 dengan Khadijah,

Shahih Mlslin Q432), Kitab Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, Bab Keutamaan-Keutamaan Khadijah

Ummul Mukminin, dm A hnad Q7 / 23 1).

ShahibA/-B&hai(3), Kitab PermulaanTuunnyaWahlu, Bab 3, dan Shahih Muslim (160/252), Kitab Iman,

Bab Permulaan Tutunnya Wahlu Kepada Rasulullah 6.
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dan agamz yang dianut oleh kaumnya. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang

begitu beliau benci daripadaberhala-bethala mereka itu.

Dutusnya Nabi @ dan Turunnya Wahyu

Ketika jumlah pengikut Nabi ffi mencapai empat puluh orang,
memancarlah cahaya nubuwat kepada beliau. AUah S6 memuliakan beliau

dengan risalah-Nya, mengutus beliau kepada seluruh makhluk-Nya,
memberikan kekhususan berkat karomahnya, dan menjadikan beliau sebagai

orang yang dipercaya dt afitarz- hamba-hambaNya.

Semua ulama sepakat bahwa Nabi ffi diutus padahari Senin. Tetapi

tentang bulannya, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan , pada

tanggal 8 bulan Rabi'ul Awwal tahun 41 terhirun g dan tahun gaiah. yang

terakhir ini adalah pendapat mayodtas ulama. Ada juga yang mengatakan,

pada bulan Ramadhan. Mereka berdasarkan padafirmanAliah tk surat Al-
Baqanh, ayat 1.85,"(Beberapa hariyng ditentukan itu ialah) balan Rarzadban,

bulan lang di dalannla ditarunkan (permulaan) Al-pur'an." Kat^ mereka,

pertama kali Allah S# memuliakan Nabi ffi dengan nubuwatnyaialahketika

dirurunkan kepada beliau AI-Qur'an. Inilah pendapat beberapa ulama.

Antara lain ialah Y ahy a Ash- Sharsh ari y ang mengatakan dalam sy a' tny a:

Ketika berusia empat puluh tahun
m em ancarl ah m atah ari nubuwat
di bulan Ramadhan.

Ulama-ulam a dari generasi terdahulu mengatakan, pada lailatr-rl qadar

atau malam kemuliaan di bulan Ramadhan, Al-Qur'an turun secara sekaligus.

Selanjutnya Al-Qur'an turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang

te\adt di muka bumi selama kurun waktu dua puluh tiga tahun.15

Ada sebagian ulama yang mengatakan, selama dua puluh tahun
itulah Allah menurunkan Al-Qur'an; yakni tentang keadaannya, tentang
keagungannya, dan tentaflg kewajiban berpuasa. Dan ada juga yang
15 Al-Hakim dalam Al-Msiladrak (11/ 530). Katanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim,

walaupun mereka tidak medwayatlannya, dan disetujui olehAdz-Dzahabi.Juga dikemukakan oleh As-suyuthi
da,lam Al-D urr MantstrYl / 37 0.
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mengatakan, Nabi ffi pertama kali diutus pada bulan Raiab.

Allah juga menyempurnakan nubuwat Nabi ffi dengan menurunkan

wahyu dalam beberapa tahapan:

Pertama,lewat mimpi yang benar, dan itulah permulaan Nabi ffi

mendapatkan wahyrr. Beliau melihat dengan sangat ielas setiap mimpi yang

beliau alarr.l^.

Kedua, malaikat melempark 
^fi 

perasz^nke dalam hainya,tanpa beliau

bisa melihatnya, seperti yang disabdakan oleh Nabi ffi :

$r'Bu,F F -'; J {1 qi; eur,f,jlt ci i:t

'01 d;'$'St iW, ,;!t*'\i *, e.t'l-".|ir'it trru
. ,t 

" 
) )z \ zc / t z \ / g/ ,ottc /

:YU Jt . ! I'Y u oP !t?ro|'b:
"sesunggwlutya Jibril menyiratlun dalam hatiku bahwa iiwa tidak akon mati

sebelum sempunla rezekinia. Oleh karena itu , berakwalah kepada ALkh dnrl

carilahrezeki denganbAk. Jansanlahlnnbutnlarezekimendorongl<.alianwrtuk

mencarinyadcnganberbuntdwltnl<akepadaAllnh,l<arenal<aruniaAllahlwnya

bisa didapat dengan taat kepada-Nya. " ro

Ketiga, sesungguhnya Nabi ffi melihat malarkat yang menielma

seseorang yang berbicaru kepada beliau, dan beliau pun paham 
^Pa 

y^flg

dibicarakannya. Pada tahapan turunnya wahy'u seperti ini, terkadang P^ra

sahabat bisa meliha tnya.tl

Keempat, wah1,u datang kepada Nabi ffi seperti bunyi dentang lonceng.

Begrtu kerasnya bunyi lonceng tersebut, sehingga membuat lambung beliau

berkeringat deras pada hari dengan suhu udata yang cukup dingin.18 Bahkan

Dikemukakan oleh Al-Haitsamr dalamMEna'Aq-Zawa'id(lY /75).Katanya, hadits ini juga diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani daltm Al-Kabir, ntmun di dalam sanadnya tedapat nama Uqair bin Ma'dan, seorang perawi

y2lnglemzrh, dtn Hifiat Al-Ail1a'X/27. Keduanya dan hadrts Abu Umamah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu

Majah dan haditsJabi (2144). Disebutkan dalam Abu Daud, isnadnya dha'if .. .. Dan juga diriwayatkan oleh

Ibnu Hibban (1084).

Shahib Mrclin QTII/I), Tentang Iman, Bab Menerangkan Tentang Iman dan Islam, dari hadrts Umat brn Al-

Khathab.
ShahihAl-Btkhari,Kitab PermulaanTurunnya$7ahJu, Bab II, Shahih Mushm2333/86,87, KitabKeutamaan-

Keutamaan, Bab KeringatNabii6pada suhu udara dingin dan ketika dituuni wzhyqAl-Haitsani (3634), Kitab

Biografi-biogra6, Bab Menerangkantentangbagaimanawahluturun kepzdzNabi&,1bru Higan (913),Kitab

Pembukaan, BabTentangapayangditetangkan dalamAl-Qur'an, danl hnadW/ 158,163.
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ketika beliau sedang beruda di atas unta, binatang ini langsung menderum

ke tanah. 1e Terkadang wahyu turun lewaLt c t^ seperti itu ketika paha beliau

berada di atas pahzZaidbin Tsabit. Sehingga Zaidmerasaberat.2o

Kelima, beliau melihat malaikat dalam bentuk aslinya,lalu si malaikat

menurunkan wahyu kepada beliau seperti yang dikehendaki oleh Allah.

Hal ini pernah dialami oleh beliau sebanyak dua kali, sebagaiman^ y^tg
dituturkan oleh Allah S*l dalam surat An-Najm ayatT - 1.3.21

Keenam, Allah mewahyukan kepada Nabi ffi ketika beliau sedang

benda di atas Iangit pada malam mi'raj berupa kewajiban shalat dan lainnya.

Ketujuh, firman Allah secara langsung kepada Nabi W tanpaperant^ta.

malaikat, seperti ketika Allah bercakap-cakap dengan Musa bin Imtan. Hal
ini benar-benar dialami oleh Musa dengan pasti berdasarkan nash Al-Q.o'^,
dan juga dialami oleh Nabi ffi seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits

tentang peristiwa isra'.

Ada sebagian ulama yang menambahkan tahapan kedelapan, yaitu Allah

berfirman secara langsung kepada Nabi ffi tafip^ ada sekat. Ini menurut

pendapat ulama yang mengatakan, bahwa Nabi ffi bisa melihat Tuhannya

Yang Maha Suci lagi Maha Tinggr. Dan ini adalah masalah khilafiyah yang

menjadi perdebatan antara golongan ulama salaf dan golongan ulama khalaf,

meskipun mayoritas sahabat, bahkan semuanya cenderung pada pendapat

Aisyah, seperti yang diceritakan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari

kesepakatan pan sahabat.zz

$r[l[

Allah mengutus Nabi ffi tepat ketika beliau memasuki usia empat

puluh tahun yang merupakan usia yang mztans bagl umumnya manusia.

Ada yangmengatakan, padausia seperti itu pula rasul-rasul y anglundiunrs

AhnadW/llS.Dikemukakan olehAl-HaitsamidalamMaima' Az-Ztw'id 0nII/260). Katanya, tokoh-tokoh
sanad hadits ini adalah para petawi hadits shahih, dan Al-Hakim dalam Al-MlstadrakTl/ 505. Katanya, isnad
hadits ini shahjh, meskipu Al-Bukhari dan Muslim tidakmeriawayatkannya, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.
ShabibALBukhan (4592), KitabTafsir, Bab FirmanAllah tk,'Tidakkbsanaantaramukminlangfudtk (1aryldak
ikti bcrperary)1ang tidak nenpoyai 'tptr detgan oratg-orary7ang bcrjihad dilalar Alkh. "
SbabihMuslin (177 /28T,l1ttablman, Bab Ma'na Firman A\zhTa'ah,'Dan sesatgtbrlaMsbanmad kldb nelhat

Jibrilita (dalan mpnlalmgask)pada wakttlanglaii',dan At-Titmidz|nomor Q278), Kiab Tafsir Al-Qut'an,
BabSuatAn-Najm.
ZadAl-Ma'adl/76-80.
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oleh Altah. Tentang Isa Al-Masih yarrgkaltattya diangkat ke atas langit oleh

Allah dalam usia tiga p"l"h tiga tahun, sama sekali tidak ada satu pun hadits

atzlu 
^tsat 

yang bisa diiadikan sebagai pedoman.

Dalam masalah nubuwat, yangpeft^ma kali dialami oleh Rasulullah ffi

ialah bermimpi. Dan mimpi yang beliau alami selalu laksana merekahnya

fajar yangbisa beliau lihat dengan sangat ielas.z3 Ada yang mengatakan, hal

itu berlangsung selama enam belas bulan, dan iangka waktu nubuwat 
^dil^h

dua puluh tiga tahun. Mimpi yang beliau alami ini adalahbag1an dari empat

puluh enam bagian nubuwat. Wallahu a'lam.

Selanjutnya Allah {k memuliakan Nabi ffi dengan nubuwat. Malaikat

mendatangi beliau di go, Htra saatbeliau sedaflg gemar menyendiri di sana'

Dan wahyu yang peftama kali turun kepada beliau ralah, 'Bacalah dengan

(nnlebat) nana Tuhanmulang menciptakan" (Al-Alaq: 1). Ini adalah pendapat

Aisyah,2a dan sebagian besar ulama.

Menurut Jabir, wahyu yang peftama kali turun kepada Nabi ffi ialah

aytt, "Hai nrangJang berkenul (bersetinut)." (Al-Muzammil: 1) 2s

Yang benar ialah pendapat Aisyah, karena beberapa alasan sebagai

berikut:

Pertama, jawabanNabi ffi berupa kalimat "Aku bukan otang yang bisa

membaca" ini secara tegas menyatakan kalau sebelum peristiwa tersebut

Nabi ffi sama sekali tidak bisa membaca.

Kedua, secara berututan perintah membaca muncul setelah perintah

memberikan peringatan. Sebab fika sudah bisa membaca sendiri, maka beliau

baru memberi peringatan dengan 
^P^y^flgtelah 

dibacanya.JadtPefiarn -

tama beliau dipetintah membaca, baru kemudian diperintah memberi

peringatan berdasarkan yang drbacanya.

Ketiga, haditsJabit 26 Kahmatayat Al-Qur'afi yang peftama kali diturun-

Sudah dikemukakan sebelumnYa.

ShabihAl-Bilkhari(4953), Kitab Tafsir, Bab Firman Allahl|*, "Bacalab dengan (metyeb*) namaTilanm'lJaf,gn'cn-

ciptakaf"danshthhMuslim (160/252), Kitab Iman, Bab PermulaanTurunnyawahJu Kepada Rasulullah 6.

it ot ittzt-nn6*i(4924), Kiab rafsiaBab FirmanAllah !ke,'Dan agngkanlahrtthannrt"danMuslim(161/255),

Kitab Iman, Bab Permulaan tutunnya wahp kepada Rasulullah 6 '

Lihat, kitab kami,Al-Badai' Fi U kn Al-ptr-al.
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kan ialah, "Hai orang yang berkemul", adalah uc apanJabt. Sementara Aisyah

mengutip ucapannya dari Nabi ffi sendiri.

Keempat, sesungguhnya hadits Ja;bir yang dijadikan argumen sudah

jelas, yakni bahwa sebelum turun ayat, "Hai lrang)ang berkemul", tedebih

dahulu malaikat turun kepada beliau. Makanya beliau bercerita, "Ketika

mengangkat kepala, aku melihatJibril datang kepadaku di go^ Hira'. Aku
Ialu pulang kepada isteriku dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu
Allah tk menurunkan ayat, "Hai oranglang berkemul" Jabfu mengatakan

bahwa milukatyangdatangkepada beliau di go, Hra'-Iah yang kemudian

menuruni beliau ayat, "Bacalah dengan nenlebat nama Tuhannu lang telah

menciptakan)' Jadt hadits Jabir ini menunjukkan bahwa ayat"Hai urang)dng

berselimut"baru turun belakangan. Yang dijadikan argumen ialah pada segi

p eflw ay atarrnya, bukan p ada p en da p atrry 
^. 

Wallahu a'lam. 27

Berdalovah Secara Diam-diam

Setelah itu, selama tiga tahun Nabi ffi melakukan dakwah kepada Allah

Yang Maha Suci lagi Maha Ti.gg secara diam-diam.28

Abu Bakar ..S" Masuk lslam, dan Oran8-oran8
yang Masuk [slam Karena Afakannya

Ketika Nabi ffi berdakwah mengajak kepada Allah Yang Maha Mulia

lagi Maha Agorg, banyak di antan hamba-hamba Allah dad semua kabilah

atau suku yang secara suka rela bersedia memenuhi zjakanbeliau ini. Orang

yang paling dahulu di antan mereka yang menyambutnya dznyangpaling

dini masuk Islam adalah Abu Bakar "&. Abu Bakar-lah yang kemudian

mendukung Nabi 6 dalam 
^g^mz 

Allah. Dengan kesadaran sendiri, Abu
Bakar membantu beliau berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Dan

di antara yang bersedia memenuhi ajakan Abu Bakat adalah Utsman bin

Affan, Thalhah bin Ubaidiltah, dan Sa'ad bin Abu Waqqash.2e

ZadAl-Ma'adl/84,85.
ZadAl-Ma'adl/86.
Akan dibicatakan nanti dalam bab masuk Islamnya Ali iS sebagai orang yang petama kali masuk Islam dati
kalangan kaum anak-anak.
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Masuk LslamnYa Khadifah ga

Salah seorangyang iuga segera memenuhi aiakzndakwah Nabi ffi ialah

seofang wa ntta yangterkenal iuiur, pintar, dan biiaksafl abetnamaKhadif ah

binti Khuwailid. Beliau pernah berkata kepada Khadiiah, "sungguh aku

mengkhawatirkan diriku." Dan dengan biiaksana wanita itu berkata,

,,Bergembiralah. Sungguh, Allah tidak akan menghinakan Anda untuk

selama-lamalya'."3o

Khadijah berpedoman pada sifat-sifat mulia dan akhlak-akhlak utama

yxrgadapada Nabi ffi. Ia yakin, siapa yang memiliki sifat serta akhlak sepetti

itu ia tidak akan terhina untuk selamanya. Dengan akal serta fitrahnya

yangsemPufnaiatahu,bahwaama|-ama|yangsaleh,akhlak-akhlakyang

rrtam^'dansifat-sifatyangmuliamerupakanpotensiuntukmendapatkan

kebaikan serta dukungan Allah, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, siapa

yang dititahkan oleh Allah memiliki sifat akhlak mulia dan amal-amalyang

baik ia patut dimuliakan serta diberi nikmat yang sempurna oleh Allah'

Sebaliknya siapa yang ditentukan oleh Allah memiliki sifat, akhlak, dan

amal-amalyang buruk, ia patut mendapatkan balasan yang sesuai' Berkat

akaldankeiuiurannya,logiskalauKhadiiahberolehkehormatanpernah

mendapat kiriman salam dari Tuhannya bersama sePasang utusan-Nya;

yakniJibril dan Muhammad ffi'3'

Masuk lslamnYa Ali bin Abu Thalib ga

Salahseorangyangtefmasuksegeramenyatakanmemeluklslamadalah

Ali bin Abu Thalib u*p.Padawaktu itu, ia batu betusia delapan tahun' Ada

yang menga takan,saat itu ia berusia lebih dari delapan tahun. Seiak kecil ia

memang ikut Rasulullah (8. Beliau mengambilny a danpamannya Abu Thalib

demi membantu meringankan beban hidupnya yang memang cukup berat'

;ffi''<tabPermulaanTurunnyaWahJrr,Bab|||,dmShahihMtlstn(160/252),KitabIman,
Bab Petmulaan Tuunnya rWahlu Kepada Rasulullah 6'

31 SudahdikemukakansebelumnYa'
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Masuk lslamnya Zaid bin Haritsah qS

Di antan yarg juga segera menyatakan memeluk Islam adalah Zud
bin Haritsah, seoraflg yang dicintai oleh Nabi ffi. Semula ia adalah budak

milik Khadijah yang kemudian dihibahkan kepada Nabi 6 begrtu beliau

menikah dengannya. Ayah dan pamannya pemah ingin menebusnya. Mereka

mencari Nabi ffi. Dan ketika dijawab bahwa beliau sedang berada di masjid,

mereka segera menemui beliau di sana. Mereka mengatakan, "Wahai cucu

Abdul Muthalib, wahai cucu Hasyim, wahai orang yang menjadi pemimpin

kaum, Anda adalah penduduk tanahhanmAllah sekaligus tetangga-Nya.

Anda suka menolong orang yang menderita dan membebask^i otaflgyarrg

ditawan. Kedatangan kami kepada Anda ini untuk menebus putera kami yang

adapadaAnda. Tolong serahkan ia kepada kami, dan beri kami kemudahan

untuk menebusnya dati Anda."

"Siapa yang kahan maksudkan?", tanya Nabi.

"Zild bin Hadtsah", jawab mereka.

"Apakah tidak ada pilihan lain?", tanya beliau.

"Maksud Anda?."

"Aku akan memanggilnya,lalu aku suruh ia untuk memilih. Jrka ia

memilih kalian, berarti ia milik kalian. Dan jika ia memilih aku, demi Allah

aku ini or^ng yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap oraflgy^flg

telah memilih aku."

"Tawaran Anda sangat bagus. Kami setuju."

Nabi ffi kemudian memanggil Z^Ldbn Hadtsah.

"Kamu kenal orang-orang ti?",tanya Nabi kepadaZud.

"Ya", ja'wab Zaid.

"Siapa yang ini?."

"Ini ayahku."

"Dan siapa yang ini?."

"Yangini pamanku."
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,,Aku adalah orafigy^flgsudah kamu tahu dan iuga sudah kamu kenal.

Kamu fuga sudah tahu pedakuanku terhadaPmu selama ini. Sekarang pilitrlah

aku atau mereka."

,,Aku akan tetap memilih Anda untuk selamanya, katent Anda bisa

menjadi ayah sertzpamanku", iawab Zotd'

Mendengar iauraban inr mereka berkata, "celaka kamu, wahu zud.

Kenapa kamu lebih memilih untuk meniadi budak datrpaLda meniadi ofang

yang merdeka? Apakah kamu tega terhadap ayah,pamart' dan anggota sanak

ketabatrnu?."

"Ya", ia'wab Zud. "soalnya pada orang ini aku melihat sesuatu yang

tidak akan pernah aku lihat pada onnglain untuk selamanya."

Melihat hal itu, Nabi ffi segera membawa ZatdblnHaritsah ke Ka'bah'

Di hadapan banyak otang beliau bersabda, "Aku minta kalian meniadi saksi

bahwa sesungguhnyazaidbin Muhammad adalah puteraku. Kami saling

bisa mewaris."

Mendengar sendiri pefflyat^aflNabi ffi tersebut, hattayah dan paman

siZudmerasa lega. Dan dengan Pefasaan senang, mereka kemudiafi pulang'

Anak ini terus dipanggil dengan panggilan za]ldbrn Muhammad, sampai

akhirnya Allah mend atangkan agam lslam terus beriaya, dan turunlah ayat,

,,Pangilab mereka (anak-anak angkat itu) dengan (menaka) nana bapak-bapak

nereka" (N-Ahzab:S). Seiak saat ihrlah ia mulai dipanggil dengan panggrlan

Zardbtn Haritsah.32

Kata Ma'mar dalamkitabnya Al-Jani' yafig mengutip dari Az-ztthrt,

,,saya tidak tahu seofang pun yang masuk Islam mendahului zzlidbin

Haritsah.33

shahihAl-B*hari(4782), Kitab Tafsir, Bab Firman Allfilt*,-'Pangilab mereka (anak-anak angkatitu) deryan

(nenakai) nana bapak-bapak mercka. Itnlahyng lebih adi/pada sisi Allah", Sbahih Muslin (2425/ 62)'Kit,,b

Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, Bab Keutamaun Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zud,At-Tirnid{

(3209), Kitab TafsitAl-Qur'an, Bab SuratAl-Ahza\ d mAn-N/}a'idil,lms*nanAl-Ktbra(7139'0, KitabTafsit'

iab Firman Allah Xk, 'Patgilab nerekz (anak'auk angkat in) de tgat (ne aakai) n*"'a ba?dk'ba?ak mercka'"

Dikemukakan oleh Abdutraza q dalam At-Mnbannaf s /325), Kitab Peperangan-Peperangan, Bab

Menerangkan tentang panggalian srlmut zaln zam'

rlanil S,lql; kfraytayu Tartl Pacr/,//al 25



Masuk lslamnya Waraqah bin Naufal ^$a

Sang pendeta\X/araqah bin Naufal masuk Islam. Jauh sebelum itu ia
pernah berharap masih bisa hidup ketika Rasulullah ffi muncul di tengah-

tengah kaumnya.3a

Disebutkan dalam Jani' ArTirnid{,bahwa sesungguhnya Rasulullah,ffi

pernah bermimpi melihat Waraqah dengan penampilan yang sangat tampan.

Dan dalam riwayat hadits yang lain disebutkan, bahwa sesungguhnya beliau

melihat Waqarah mengenakan pakaian berwarna serba putih.3s

Dakwah Secara Terbuka

Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi ffi ayat,"Maka sanpaikanlah

olebmu secara terang-terangan segala apa lang diperintahkan (kepadanu) dan

b e rp a li ngl a h dari o ra ng- o ra ngJ a ng n u s1t ri k. " (At-Hii r: 94).

Semenjak itu beliau mengumumkan dakwah secara tetbuka ataute:rang-

terang n. Konsekuensinya, beliau pun secara terang-terangan dimusuhi

oleh kaumnya. Mereka semakin keras dalam menyakiti beliau serta kaum

muslimin.36

Satu persatu manusia masuk ke dalam Islam. Sementara orang-oraflg

Quraisy tidak kuasa memungkfui kenyata nini. Beliau mulai berani mencela

ag m mereka, dan mengecam nrhan-tuhan mereka yangnya;tanya memang

tidak sanggup menimpakan mudharat maupun mendatangk an manfaat. Pada

saat iflrlah, mereka semakin gencar melancarkan teror dan permusuhan

terhadap beliau dan sahabat-sahabatnya. TetapiAllah berkenan melindungi

Rasul-Nya ini lewat jasa pamannya Abu Thalib, karcna ia adalah seorang

bangsawan yang sangat dihormati di tengah-tengah kaum Quraisy, dan juga

ditaati di tengah-tengah keluarganya. Akibatnya, penduduk Makkah tidak

zda yang betani terang-terangan menyakiti beliau.

34

35

36

ShabihAlBukhai (3), Kitab Petmulaan Twunnya!0'ahyu, Bab (III), dan Sbahih Muslin (160/252),Kttzblman,
Bab Permulaan Turunnya Wahyrr Kepada Rasulullah i6.
At-Tirnidqi (2288), Kitab Tentang Mimpi.
ZadAl-Ma'adI/86.
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Adalah hikmah dari Allah YangMaha Bijaksana mentakdirkan Abu

Thalib tetap memeluk agama kaumnya, karena hal itu teffryat^ mendatang-

kan kemaslahatan-kemaslahatan yang begitu jelas bagi siapa yang mau

merenungka'nnya.

Tentaflg sahabat-sahabat beliau yang punya sanak keluarga, mereka akan

dilindungr oleh keluatganya.Tetapi bagr sahabat-sahabatyang tidak memiliki

keluarga, ia menjadi sasafan teror dan siksaan or^ng-otafig kafu Quraisy.

Di antarayang bernasib seperti itu adalah Ammar bin YasL Samiyah sang

ibundanya, dan anggota keluarganya. Mereka disiksa karena tetap beriman

kepada Allah. Setiap kali melewati mereka yang sedang disiksa dengan safigat

keiam, Rasulullah w hanya bisa berkata menghibur, "Bersabaflah, wahai

keluarga Yasfu, karena sesungguhflya y^ng diianjikan kepada kalian adoJah

sufga."37

Diantaranyzlag|ralahBilal bin Rabah. Iaitga disiksa dengan sangat

kejam kzreta tetap beriman kepada AIIah. Namun ia mengabalkan

teror kaumnya supaya keluar dari Islam, meski untuk itu ia harus rela

mengorbankan liwanya. Dan di tengah menahan pedihnya siksaan, r^tetap

mengucapkvfr, ,, .... satu .... satu." Mendapati 
^Pa 

yalug dilakukan oleh

Bilal ini, \waraqah yang sedang lewat semPat menghampiri dan befianya,

"Demi AIIah, apa masksud ucapanmu itu, wahai Bilal?" \X/araqah kemudian

menghampiri orang-orang Quraisy yang sedang menyiksa Bilal dengan

biadab dan betkata, "sekalipun kalian telah membunuhnya, aku akan meng-

afiggaP ia sebagai orang yang penuh kasih sayang'"38

Hijrah yang Pertama ke Negeri Habasyah

Orang-orangmusyrik semakin keiam dan brutal dalam menyakiti ofang-

ofang yang memeluk Islam. Banyak diantara mereka yang harus menialani

ujian. Orang-ofang musyrik ini tidak segan-segan melancarkan tefof kepada

salah seorang pemeluk Islam tersebut dengan bertanya, "Bukankah Lata

Siratlbttilsbak,hzl. 172 (239). Dikemukakan oleh Al-Haitsamidilam M4ina'A('Zawa'id SX/296)'Kttznya,

hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dengan tokoh-tokoh sanad pata perawi yang tsiqat.

Al Isbabat Fi Tanyi?Al S hahabat (ll / 634) . Dikaitlannya kepada Zubait bin Baklat Katanya, riwyat ini sangat

mursal.
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danUzza itu Tuhanmu, bukan Allah?." Karcna merasa takut dan tertekan

ia terpaksa menjawab, "Ya." Bahkan ketika seekor kumbang melewatinya,

lalu mereka bertanya, "Ini kan Tuhanmu, bukannya Allah?", maka dengan

ketakutan ia pun akan menjawab,'\a."

Pada suatu hari, sang musuh Allah Abu Jahal lewat dan mendapati

Samiyah ibunda Ammar bin Yasir, suami dan puteranya tengah disiksa. Ia

menghampiri wanita malang itu lalu menikam kemaluannya dengan meng-

gunakan tombak hi.gg, tewas seketika.

Ketika melewati bebetapa orang budak sedang disiksa dengan sangat

biadab, Abu Bakar mer s sangat kasihan. Ia lalu membeli salah seorang

meteka yang kemudian ia merdekakan. Di antan budak-budak malang itu

ialah Bilal, Amit bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zanrah, Nahdiyah bedkut

puterinya, dan seorang budak perempuan milik keluarga Bani Adi disiksa

oleh Umar (sebelum memeluk Islam) karena memilih mengikuti Nabi

ffi. Ayah Abu Bakar berkata kepadanya, "Wahai putetaku, kenapa kamu

memerdekakan budak-budak yang lemah? Bukankah lebih betmanfaat

kalau kamu memerdekakan budak-budak kuat yang bisa membelamu?."

Abu Bakar menjawab, "Aku menginginkan sesuatu yang aku inginkan."

Dan ketika teror yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy
semakin parah,Atlah iFg kemudian mengizinkan mereka untuk melakukan

hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Dan orang p ertam^yaigikut hijrah

ke sana ialah Utsman bin Affan beserta isterinya si Ruqayyah, puteri N abi&.

Rombongan hijrah pertama ini semuanya berjumlah dua belas orang

laki-laki, dan empat orang perempuan. Mereka adaloh Utsman sekalian,

Abu Hudzaifah dan isterinya si Sahlah binti Suhail, Abu Salamah bersama

isterinya si Ummu Salamah alias Hindun binti Abu Umayyah,.ttz-Zubur

bin AI-Awwam, Mush'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin

Mazh'un, Amir bin Rabi'ah bersama isterinya si Laila binti Abu Hatsamah,

dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka berangkat dengan cara sembunyi-

sembunyi. Dan Allah berkenan menolong mereka. Ketika tiba di pantai,

ada d.ua kapal dagang yang mengangkut mereka menuju negeri Habasyah.

Mereka berangkat ke neged r^ntav ini pada bulan Rajab tahun kelima dad
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bi'tsah. Mengetahui hal itu, ofang-ofang kafir Quraisy berusaha mengeiar

mereka hingga samPai di tepi laut. Tetapi mereka terlambat, sehingga tidak

mendapati 
^P^-aPa.

Kemba'linya Kaum Muhaiirin Ke Makkah

Saat mendengar berita bahwa orang-ofang Quraisy sudah berhenti

menteror dan menyakiti Nabi ffi, mereka memutuskan untuk pulang ke Makkah'

Namun ketikaposisimeteka sudah hampit tiba di Makkah, mereka mendengar

berita yang sebaliknya bahwa orang-orang kafir Quraisy iustru semakin keras

clalam memusuhi Nabi ffi. Mereka segera beqgabung dengan beliau. Ibnu Mas'ud

ingin menemui beliau. Ia mengucapkan salam. Tetapi karena sedang shalat,

beliau tidak meniawab salamnya. Hal ini yang membuat Ibnu Mas'ud mefasa

tidak enak dan bertany^-tanya,sampai akhirnyabeliau menielaskan kepadarrya,

"Sesr:ngguhnya Allah telah mengadakan pada urusannya supaya kalian i^g^
berbicara saat sedang shalat."3e Inilah yang benar.

Ibnu Sa'ad dan beberapa ulama yang lain menganggap bahwa Ibnu

Mas'ud tidak sempat menemui Nabi ffi. Ia pulang kembali ke Habasyah

begitu ia tiba di Madinah untuk yang kedua kalinya bersama rombongan.

Tetapi ini disanggah, karena Ibnu Mas'ud ikut hadit dalam perangBadar,dan

ikut membantu melawan Abu J^h^l. Sementara P^ta ^nggota 
rombongan

hijrah ke Habasyah ini datang ke Madinah bersama Ja'far bin Abu Thalib

dan kawan-kawannya emPat atau lima tahun setelah peristiwa perang Badat.

Kata mefeka, kalau ada yang mengatakan bahwa pendapat yang

dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad ini cocok dengan keterangan Z^tdblr:r Arqam,

"Kami biasa berbican dalarn shalaq bahkan seseofang iuga biasa berbicara

dengan teman yarrgztda di sebelahnya dalam shalaq samPai akhrinya turun

ayat,'tserdirilah annkAllah (dalan shatatnu) dmgan khuyu"',lalu kami diperintah

trnnrk diam alias dilarang dari berbicara'',{ sementara Z dblnAtq adilah

Abt Dad (924),Kitab Shalat, bab Meniawabi Salam Dalam Shalat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1199)'

Kitab Kesalahan-Kesalahan Dalam Shalat, Bab ucapan Yang Dilarang Dalam Shalat, dan sbahih Mrclin

o()()(IV/538), Kitab Masjid-Masjid Dan Tempat-Tempat Shalat, Bab Haram Berbicara Dalam Shalat.

ibrhihzl-Brkt o;(1200), Kitab Kesalahan-Kesalahan Dalam Shalat, Bab Lanngan Berbicara Dalam Shalat,

Shahih Mubn (539/35), Kitab Masiid-Masjid Dan Tempat-Tempat Shalat,BabLtrxtgan Berbicata Dalam
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seorang sahabat Anshar, dan surat tersebut adalah srrrat yang turun di Madinah,

danpadawaktu itu begitu datang Ibnu Mas'ud lur5*g mengucapkan salam

kepada Nabi ffi yang sedang shalag dan beliau tidak menjawab salamnya sampai

selesai shalag dan setelah shalat beliau baru memberitahukan kepadanya tentang

kehataman berbicara saat sedang shalag berarti hal itu memang benar.

Ada yang mengatakan, kesaksian kalau Ibnu Mas'ud ikut dalam perang

Badar adalah salah. Rombongan hijrah kedua tiba pada tahun peristiwa

Khaibar betsamaJa'farbin Abu Thalib dan teman-temannya. Kalau Ibnu

Mas'ud termasuk diantarayang tiba sebelum peristiwa perang Badar, tentu

kedatangannya jaga disebut-sebut. Nyatanya tidak ada seorang pun yang

menyebut-nyebut kedatangan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah,

kecuali yang pertama di Makkah, dan yang kedua pada tahun teladtnya
peristiwa Khaibar yang dipimpin oleh Ja'far.Jadi kapan Ibnu Mas'ud ikut
datang di antara keduanya, dan bersama siapa?

Pendapat di ataslah yang juga dikatakan oleh Ibnu Ishak. Katanya,

ketika sahabat-sahabat Rasulullah ffi yang berangkat hijrah ke Habasyah

mendengar penduduk Makkah sudah sama masuk Islam, mereka langsung

memutuskan untuk pulang. Namun ketika posisi mereka sudah dekat

dengan Makkah, terny^ta berita tersebut tidak benar. Penduduk Makkah

yang masuk Islam harus dengan cara diam-diam, dan tidak ada yang berani

tetang-teranEan. Ibnu Mas'ud termasuk di antan mereka yang datang.Ia

titggul di Makkah sampai ikut berangkathrjtah ke Madinah. Ia juga ikut
dalam perang Badar dan perang Uhud.

LaIu bagaimana dengan hadits ZordbtnArqam tadi? Ada dua hal untuk

menjawabinya:

Pertama, latangan berbicara dzlam shalat sudah ditetapkan di Makkah.

Dan setelah diizinkan di Madinah, kemudian dilarang lagi.

Kedua, ZaidbinArqam adalah termasuk sahabat yang berusia muda.

la dan teman-teman sebayanya biasa berbicarakeikasedang shalat sebagai-

r":,'afla kebiasaan mereka, dan waktu itu mereka belum mendengarnya.

Sr^l^rlb, D-d (%t, Kitab Shalat, Bab Latangan Berbicara Saat Sedang Shilat,At-Timidqi(405), Kitab
Bab-Bab Shalat, Bab Menerangkan Tentang Menasakh Berbicata Dalamshalat, danAn-Nasa'i dalunsman
Al Krbra (11407), KitabTafsit, Bab Fkmzn NlahTa'ala, 'tserdiilah uttkAllab (dalan sbalatm) dergar kbrg/."
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Maka begitu mendengar lanngzIrt tersebut, mereka segera menghentikan

kebiasaan tersebut. Zaid sendiri belum memberitahukafl tefltang seluruh

iama'th kaum muslimin yang biasa berbicara saat sedang shalat sampai

ilnrnnya ayat tefsebut.Jadi kalau ia sudah memberitahukannya betarti hal

itu merupakan keraguan.al

Ketika iumlah kaum muslimin semakin bertambah banyak, dan hal

itu membuat ofang-ofan g kafir mefasa takut sehin gga meteka terdorong

semakifl keras dalam menyakiti Nabi ffi serta menterof kaum muslimin,

maka Rasulullah ffi mengizinkanpara pengikutnya untuk melakukan hifrah

ke Habasyah. Beliau bersabda, "Di sana ada seorang raiayang di sisinya

tidak akan ada onngyang berani bertindak zhalim dan semena-mena'"

Maka di afit^fakaum muslimin ada dua belas orang laki-laki serta emPat

onngperempuan yang berangkat hiirah ke sana. Mereka 
^l:rt^f^ 

lain ialah

Utsman bin Affan -ofang yang Pertama kali berangkat- bersama isterinya

Ruqayyah puteri Rasulullah ffi. Mereka ti.ggrl di Habasyah dengan damai.

Dari sana mereka mendengar berita kalau orang-orang kafir Quraisy

sudah sama masuk Islam. Padahal berita ini bohong. Akibatnya, meteka pun

pulang ke Makkah. Tetapi begitu tahu kalau yang teriadi iustru sebaliknya,

maka sebagian mereka adayanglangsung memilih kembali lagi ke Habasyah.

sementara sebagian yang lain tetap memasuki Makkah, kendatipun mereka

harus menerima tekanan serta siksaan dari oraflg-ofangkafit Quraisy. Dan

salah seorang yang tetap ikut masuk Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud'42

Hijrah Kedua ke Negeri HabasYah

Setelah terjad.i lagi aksi tefor yang dilancarkan oleh orang-otangkafit

Quraisy terhadap para sahab^t y^ng baru pulang hiirah dari Habasyah,

bahkan hal itu juga menimpa keluarga meteka yang harus ikut menaggung

penderitaan yang pedih, Rasulullah 6 mengizinkan mereka berhiitah ke

Habasyah untuk yang kedua kalinya. Kepergian mereka kati ini terasa lebih
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Z a d Al- Ma' ad lll / 27 -25.

ZadAl-Ma'adl/97.
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berat dan lebih sulit, karena mereka hatus menerima tindak kekerasan dari

orang-orang kafir Quraisy. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa kembali

lagi kepada raja An-Najasyi yang begrtu baik dalam mempedakukan mereka.

Jurnlah mereka dalam hijrah kali ini terdid dari delapan P"l"h tiga kaum

laki-laki, kalau Ammar bin Yasir masuk di mtara mereka. Sebab menurut

Ibnu Ishak, hal itu masih dfuagukan. Sementara dari kaum perempuan

sebanyak sembilan belas orang.

Dalam hijrah kedua ini, disebutkan nama Utsman bin Affan dan

beberapa orang sahabat yang ikut dalam perang Badar Ini mungkin

karena adanya keraguan, atau karena mereka ikut melakukan l.jLga langkah

permulaan sebelum perang Bzdar Jadi mereka melewati tiga permulaan;

yakni permulaan sebelum hijrah, permulaan sebelum Bada4dan permulaan

pada tahun Khaibat. Itulah sebabnya Ibnu Sa'ad dan lainnya mengatakan,

"Ketika mereka mendengar Rasulullah ffi berhijrah ke Madinah, sebanyak

tiga puluh tiga orang laki-laki dan delapan orang Perempuan dari mereka

memutuskan pulang dari Habasyah. Tetapi dua orang kemudian meninggal

di Makkah, tujuh orang ditahan di Makkah, dan dua puluh emPat dari mereka

ikut hadir dalam perang Badar.

Pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ketuiuh semeniak Rasulullah ffi
berhijrah ke Madinah, beliau menulis sepucuk surat kePada raia An'

Najasyi yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Beliau mengutus Amr

bin Umayyah Azh-Zhamri untuk mengantarkan surat itu. Begitu selesai

membaca surat tersebut, An-Najasyi langsung menyatakan masuk Islam. Ia

bahkan mengatakan, "seandainya memungkinkan, aku pasti akan menemui

Muhammad sendiri."a3

Rasulullah ffiiugamenulis surat kepada An-Naiasyi supaya ia menikah-

kan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Su$ran. Wanita ini termasuk

salah seorang yang ikut berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Abdullah

binJahasy yang belakangan mtrtad karena pindah ke agamaNashtani, dan

meninggal dunia di sana. An-Najasyi kemudian menikahkan Rasulullah ffi

dengan wanita tersebut, dan sekaligus dia-lah yang membayar maskawinnya

43 At-Tbabaqat Al-Ktbra, oleh I bru S a'ad | / 197 - 199.
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sebesaf empat fatus dirham. Sementata yang bertindak selaku walinyaadalah

Khalid bin Sa'id bin Al-Ash.4

Dan, Rasulullah,ffi juga menulis surat kepada An-Najasyi berisi pesan

agar iz segera memulangkafi par^ sahabatnya yang masih ti.ggrl di sana.

Pesan ini segefa dilaksanakan oleh An-Naiasyi. Ia mengangkut mereka dengan

menggunakan dua buah perahu yang dipimpin oleh Amt bin Umayyah Azh-

Zhami.Pada waktu itu, Rasulullah ffi sedang berada di Khaibar, dan mereka

pun menemui beliau di sana. Bahkan mereka mendapati beliau serta pasukan

kaum muslimin sudah bethasil menaklukkan wilayah tersebut. Beliau berbicara

kepada pasukan kaum muslimin suPaya paralmigtan yang baru datang dari

Habasyah ini dimasukkan dalam daftar yangberhak mempetoleh bag1anhotta

ghanimah. Dan perintah beliau iti p* dilaksanakan.as

Berdasarkan keterangan ini maka hilanglah keianggalan ceflt^ y^ng

terjadi afltara Ibnu Mas'ud dan Za,dbin Arqam.

Saat Ibnu Mas'ud tiba di Madinah setelah hiirah dan sebelum peristiwa

perang Badar. Saat itu ia mengucapkan salam kepada Nabi ffi, namun tidak

dijawab karena baru saja berlaku hukum syarT'at yang melarang berbicara

saat sedang shalat, sebagaiman^y^ttgdikatakan olehZud bin Arqam. Jadi,

laranganbetbicara di tengah shalat itu pertamakali diberlakukan di Madinah,

bukan di Makkah. Ini lebih cocok dengan nasakh yang terjadi dalam shalat

dan perubahan sesudah hijrah. Contohnya seperti menasakh shalat meniadi

empat rakaat setelah sebelumnya hanya d:ua rakaat, dan kewaiiban untuk

menghimpunnya.

Ada yang mengatakan, bahwa Muhammad Ibnu Ishakpernah mengata-

kan, "sepanjangyangsaya dengar ialah bahwa sepulang dari Habasyah, Ibnu

Mas'ud tirggul di Makkah sampai ia ikut hiirah ke Madinah, dan ikut perang

Badar." Ini jelas menyanggah ketetangan sebelumnya.

At-TbabaqatALKtbraolehIbru Sa'adt/198,AhDaad (2086), Kitab Perrukahan, BabTenttngWah,dtnAn-

Nasa'i Q350),Kitab Pernikahan, Bab Sedethana Dalam Memberikan Maskawin.

Shahih Al-Bskhai (4384), Kitab Perang-Perang Suci, Bab Kedatangan Orang-OrangAsy'ari dan Penduduk

Yamtn,Shahib Mulin Q502/169),1<tab Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, Bab Di Antala Keutamzan-

KeutamaanJa'far bin Abu Thalib,Afu Dad (2725), KitabJihad, Bab Tentang Siapa Yang Datang Setelah

Hara Ghanrmah Dibagikan Maka IaTidak Mendapatkan Bagian Sama.Sekth,danAt-Tirnid{ (1559), Kitab

Petjalanan Perang, Bab Menerangkan Tentang Kaum Kait Dzimmi Yang Ikut Berperang Bersama Kaum

Muslimin, Apakah Meteka Ikut Mendapatkan Bagian?.
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Teapi jr,rya a;da yang mengatakan kalau Muhammad bin Ishak benar-

benar pernah mengatakan seperti inr. Muhammad bin Sa'ad dalam kitabnya

At-Tbabaqat juga mengatakan, bahwa b.gto tiba di Makkah Ibnu Mas'ud

ti"ggrl sebentar. Kemudian setelah itu, ia baru kemban lm;gp ke neged

Habasyah. Ini pendapaty^ng lebih patut diunggulkan. Alasannya, karena

di Makkah, Ibnu Mas'ud tidak punya keluarga yang bisa diandalkan dapat

melindunginya dari tekanan orang-orang kafu Quraisy. Apa yang diceritakan

oleh Ibnu Sa'ad ini mengandung tambahan sesuatu yang bersifatrahastapada

Ibnu Ishak. Padahal, Ibnu Ishak sendid tidak pernah menyebutkan siapa yang

telah bercerita kepadanya. Sementara Muhammad bin Sa'ad menyandarkan

apa ymrgia centzkan kepada Al-Muthalib bin Abdullah bin Hanthab. Jadi,
cerita-cerita tersebut cocok, karena sebagian saling membenarkan satu sama

lain. Sehingga dengan demikian tidak ada lagr keianggalan. Segala puji dan

anugerah adalah bagl AXah.

Tentang peristiwa hijrah ke Habasyah ini, Ibnu Ishak menuturkan

bahwa yang dimaksud dengan nama Abu Musa Al-Asy'ari ialah Abdullah bin

Qais. Tetapi hal ini dibantah oleh beberapaulama ahli sejarah, diantaranya

ialah Muhammad bin UmarAl-Waqidi dan lainnya. Kata mereka,bagumana

hal itu sampai tidak diketahui oleh Ibnu Ishak dan ulama yang di bawahnya?

Saya yakin, ulama di bawah Muhammad bin Ishak saja tahu hal itu.

Aprlrg dirinya. Yang menimbulkan keraguan ialahkarena Abu Musa ikut

bethif tah dari Yaman ke negeri Habasyah setelah mendengar Ja' fat danteman-

temannya ada dahmrombongan. Dan bersama dengan mereka, ia juga ikut

menemui Rasulullah 6 di Khaibar. Muhammad Ibnu Ishak tidak pernah

mengatakan, bahwa Abu Musa ikut hijrah dari Makkah ke bumi Habasyah.

Orang-orang Kafir Quraisy Mengirim
Delegasi ke Habasyah untuk Meminta

Agar Kaum Muhafirin Diekstradisi

Keadaan kaum imigran Islam yang benda dalam suaka raja An-Najasyi

benar-benat 
^man. 

Mengetahui hal itu, orang-orang kafir Quraisy menyuruh
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Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash untuk mengeiat mereka.

Keduanya menemui An-Najasyi dengan membawa banyak hadiah, dan

meminta supaya ia bersedia mengekstardisi kaum imigran muslim tersebut.

Karena An-Najasyi menolak petmintaan itu, mereka lalu berusaha

meminta tolong kepada para tokoh agarn Nashrani untuk melobi. Tetapi,

An-Najasyi tetap menolak permintaan mereka. Merasa ditolak, para

tokoh agam Nashrani ini mencoba urltuk menghasud, "Kaum imigran

Makkah itu suka menghujat AI-Masih Isa, dan mengarlggapnya sebagai

hamba Allah."

An-Najasyi lalu memanggil kaum imigran Makkah yang dipimpin

olehJa'far bin Abu Thalib. Ketika meteka hendak memasuki istana, Ja'far

terlebih dahulu berkata kepada An-Naiasyi, "Golongan A[ah ingrl meminta

permisi menghadap Anda." Mendengat kahmatpermisiyang cukup menarik

tersebut, An-Naj asyi menyrrruh Ja'far untuk mengulangin y a. Dan Ja' far pun

mengulangi nya lag. Selanjutnya mereka diizinkan masuk.

"Apa pendapatkahafl tentang Isa?", tanya An-Naiasyi.

Sebagai jawabznnya, Ja'far langsung membacakan bagqan awal surat

Maryam. Tiba-tiba An-Najasyi mengambil tongkat dari lantai dan berkata,

"Isa memang seperti itu." Mendengar ucaPan ini, para tokoh agam

Nashrani tersebut sama mendengus tidak suka. Dan mendengat dengusafi

mereka, ia mengatakan, "Sekalipun kalian mendengus."

Kemudian An-Najasyi mengatakan kepadaJa' far dan kawan-kawannya,

"Petgilah. Kalian aman di negeriku. Siapa berani menghuiat kalian, ra akart

berhadapan dengan aku."

Giliran An-Naiasyi berkata kepada Abdullah bin Abu Rabi'ah dan

Amr bin Al-Ash, "Sekalipun kalian suap aku dengan emas satu gunung,

selamanya aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian."

Selanjutnya ia menyuruh untuk mengembalikan hadiah-hadiah itu.

Akibatnya, meteka pun pulang dengan kecewa dan tanganhampa.a6

46 Ahnad [ / 202) . Dikemukakan oleh Al-Haitsamr dabm Mqjna' Aq-Zava'idYl / 27 -30. Katanya, tokoh-tokoh

sanadnya adalah para perawi hadits shahih, kecuali lbnu Ishak, dan oleh Ibru HiyanT/260-264.1n adalzh

bagian dari sebuah hadits yang cukup paniang.
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Kemudian Rasulullah ffi membedkan izin kepada mereka untuk
berhijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Mereka terdiri dari delapan p"l"h
tiga orang laki-laki, di antarany^y^ngpasti ialah Ammar, dan delapan belas

orang perempuan. Mereka berada dalam suka pedindungan An-Najasyi

dengan aman dan baik-baik saja. Ketika hal ini didengar oleh orang-orang

kafir Quraisy, mereka segera mengirim rombongan yang dipimpin oleh Amr
bin Al-Ash dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ke Habasyah dengan membawa

misi unnrk membujuk An-Najasyi agar bersedia mengektradisi kaum imigran

itu. tetapi Allah menggagalkan missi jahat mereka tersebut.aT

Cerita Tentang Lembar Pengumuman

Setelah Hamzah paman Rasululiah ffi dan beberapa or^ng dalam

jumlah yang cukup banyak sama masuk Islam, agam Allah ini kian ber-

kembang dan terus tersebar luas. Melihat syart'at Rasulullah ffi yang terus

mengalami kemajuan cukup pesat ini, orang-orang kafir Quraisy berkomplot

untuk memboikot orafig-orang dari keluarga besar Bani Hasyim, Bani

Abdul Muthalib, dan Bani Abdu Manaf. Siapa pun dilarang mengadakan

aktivitas jual beli, dan akad pernikahan dengan mereka. Bahkan juga

dilarang berbicata sertaberkumpul dengan mereka. Kecuali mereka bersedia

menyerahkan Rasulullah W. Aksi boikot ini sengaja ditulis pada selembar

kertas yang digantungkan pada dinding Ka'bah. Ada yang mengatakan,

orang yang menulisnya adalah Manshur bin Ikdmah bin Amit bin Hasyim.

Namun juga ada yarrg mengatakan, penulisnya adalah Nadher bin A1-

Harits. Menurut pendapat yang benar, penulisnya adalahBaghidh bin Amir
bin Hasyim. Rasulullah ffi pernah mendoakan orang ini celaka, sehingga

t^ngznny 
^ 

mengalami kelumpuhan.

Orang-orang dari keluarga Bani Hasyim, baik yang sudah beriman

maupufl yang masih kafir harus sama bergabung, kecuali Abu Lahab yang

memang secara terang-ter^flean lebih membela oraflg-orang kafir Quraisy
daipzda membela keponakannya sendiri Rasulullah ffi berikut keluarga

besat Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib.

47 ZadAl-Ma'adl/98.
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Rasulullah dan mereka semua mulai dilokalisir di sebuah lereng bukit

yanglaztmdisebut bukit Abu Thalib pada malam pertama bulan Muharram

tahun ketujuh dari bi'tsah. Sementara lembar Peflgumuman tetsebut

digantungkan pada salah satu dinding Ka'bah. Mereka dalam posisi ditawan

dan diblokir seperti itu. Mereka benat-benar mefasa terdesak. Selama kurang

Iebih tiga tahun mereka diputus sehingga praktis tidak bisa berhubungan

dengan dunia luat. Akibatnya, mereka sarrgat menderita. Setiap hari pasti

tefdengaf suara tangis anak-anak dari balik bukit. Dan dari sana lah Abu

Thatib menulis tembang sya'ir sangat terkenal yang bagian awalnyatalah

Semoga Nlah memberikan balasan

siksa yang buruk sese6era mung,kin, bukan nanti
kepada Abdu SYams danNaufal
atas keiahatannYa kePada kami

Cerita Tentang Rusaknya Lembar Pengumuman

Dalam masalah pembuatan dan pemasarTgan lembar Pengumuman

aksi pemboikotan ini memang teriadi pro konua di kalangan ofang-orang

kafir Quraisy sendiri. Sebagian ada yang setuiu, dan sebagian lagS ada

yang menentang. Pihak yang kontra berusaha untuk merobeknya. Mereka

dipelopori oleh Hisyam bin Amr bin Al-Harits bin Habib bin Nasher bin

Malik. Demi kepentingan ini, ia berusaha menemui Al-Muth'im bin Ady

dan beberapa tokoh kafir Quraisy lainnya untuk meminta dukungan mereka.

Dan ternyata mereka pun mendukungnya.

Selanjutnya, Allah memPeflihatkan kepada Rasul-Nya atas nasib lembar

pengumuman aksi pemboikotan mereka itu. Allah mengfuim rayaP untuk

memakannya berikut semua tulisan yang bedsi kezhaliman dan keculasan

itu, kecuali nrlisan yang menyebut-nyebut nama Allah.

Rasulullah ffi memberitahukan hal itu kepada pamannya yang langsung

keluar menemui o:i;zltg-otane Quraisy untuk memberitahukan bahwa

keponakannya telah mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Kata sang

paman, ,,Jlkaia dusta, aku akan menyetahkan ia kepadakalian. Terserah

mau kalian apakan ia. Dan jkz iabenar, kalian harus menghentikan tindakan

kalian yangiahat dan semena-mena ini."

tlarii,9ial; klr.ylapu Tanttl Pre^lollal 37



Mereka setuiu. Mereka lalu menurunkan lembar Pengumuman

pemboikotan itu. Begitu dilihat teffiyutamemang seperti apa yang dikatakan

oleh Rasulullahfi.Tetapi mereka iusttu bertambah kufur. Dan, Rasulullah

berikut ofang-ofang yang bersama beliau akhirnya keluar dari lereng bukit

itu.4 Kata Ibnu Abdul Barr, yaitu setelah sepuluh tahun dari bi'tsah. Enam

bulan kemudian setelah itu Abu Thalib meninggal dunia, dan tiga hari

kemudian Khadifah juga meninggal dunia. Tetapi ada pendapatlatnymg

mengatakan tidak seperti itu.ae

Otang-orang kafir Quraisy semakin merasa sakit hati kepada Rasulullah

ffi. Karena itu, mereka selalu mengePung beliau dan anggota keluarganya

di sebuah lereng bukit yang biasa disebut dengan bukit Abu Thalib selama

tiga tahun. Ada yang mengatakan, selama dua tahun.

Rasulullah ffi terbebas dari pengePungan tersebut ketika berusia

empat puluh sembilan tahun. Ada yang mengatakan, pada usia empat puluh

delapan tahun. Dan beberapa bulan kemudian Paman beliau Abu Thalib

meninggal dunia dalam usia delapan puluh tuiuh tahun. Di lereng bukit

itulah, Abdullah bin Abbas dilahirkan. Orang-orang kafu Quraisy telah

membuat anak ini sangat menderita. Dan tidak lama kemudian menyrsul

Khadijah yang meninggal dunia. Akibatnya, ofang-ofang kafir Quraisy

semakin menjadi-jadi dalam menyakiti Rasulullah.so

Nabi ,ffi Pergi ke Tha'if dan Sikap Orang-
orang Suku Tsaqif TerhadaP Beliau

Ketika lembar pengumuman pemboikot^n y^rug digantungkan pada

di"dirg Ka'bah mengalami kerusakan, lalu disusul dengan kematian Abu

Thalib serta kematian Khadiiah dengan setsih waktu yang tidak lama,

Rasulullah ffi masih harus menghadapi cobaan berat yang datang dari

kaumnya sendiri yang sangat bodoh, keras kepala, sefta selalu memusuhi

beliau secara tetarg-tet flg n.

Cerita tentang rusaknya lembar pengumuman yang digantungkan pada dinding Ka'bah ini dituturkan oleh

Iht Hiyan 11 / 28-29, dzn oleh Ibtu S a'adl / 763-764.

Zad Al-Ma'ad lll / 29'31.

ZadAl-Ma'ad|/9'7.
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Pada suatu hari, Rasulullah ffi memutuskan pergr ke Tha'tf dengan

hanpanpenduduk wil ayah tnmau mendukung, melindungi, dan membela

beliau da-ti tifldakan kaumnya. Dengan santun dan baik-baik beliau mengaiak

mereka kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Ago.rg.Tetapr ny^tany^

beliau tidak melihat seofang pun yang mau menolong dan membelanya.

Mereka juga ikut-ikutafl memusuhi beliau dengan keras. Bahkan Peflakukan

mereka lebih kejam serta lebih menyakitkan darrpada pedakuan kaumnya

di Makkah.

Pada saatitu, Rasulullah ffi ditemani oleh seofang budaknya Z1dbtn

Haritsah. Beliau berada di tengah-tengah pendudukTha'if selama sePuluh

hari. Dan selama itu beliau berusaha menemui setiap tokoh masyarakat

untuk diajak masuk Islam. Beliau berbicara kepada mereka dengan baik-

baik. Tetapi mereka semua justru meniawabnya dengan kalimat pengusiran,

"Keluarlah dad negeti kami!."

Penduduk 'Iha'if yang bodoh bahkan dengan kasar dan keiam tega

mengusir beliau. Mereka melempari beliau dengan batu hingga sePasaflg

telapak kaki beliau berdarah-darah. SementaraZard bin Haritsah sedapat-

dapatnya berusaha melindungi beliau. Meskipun untuk itu ia harus rela

kepalanya mengalami luka memar. Beliau Prlang dari Tha'if ke Makkah

dengan perasaan sedih.

Dalam pefialananPulanginrlah Rasulullah ffi memaniatkan sebuah doa

yang cukup terkenal pada orang-ofang Thtif, 'Ya Allah, kepada Engkau-

lah aku mengadukan betapa lemah kekuatanku, betapa minim siasatku, dan

betapa ringkihnya aku terhadap manusia, wahai Tuhan Yang Maha Penyayang

di attara pala peny^yang. Engkau adalahRabb orang-ofang yang tertfuIdas.

EngkauJah Rabbku. Kepada siapa Engkau sefahkan aku? Apakah kepada

ofang asing yang akan menyerangku, atau kepada musuh Engkau biarkan

urusanku dikuasainya? Aku tidak peduli Engkau mufka padaku, karena aku

tahu ampunan-Mu jauh lebih luas daripada murka-Mu. Dengan cahaya pada

wajah-Mu yang mampu menyinari segenaP kegelapan, dan yang membuat

baik urusan dunia serta akhirat, aku berlindung imgan samPai aku membuat
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Engkau murka kepadaku. Betapa aku selalu menginginkan keridhaan-Mu.

Dan tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan-Mu."s1

Allah Yang Maha Ti.ggr lagi Maha Suci kemudian mengirim malaikat

penjaga gunung menemui Rasulullah W. Ia ingin beliau menyuruhnya

untuk menjatuhkan dua gunung sekaligus kepada penduduk Makkah.

Tetapi dengan santun beliau menjawab, "Tidak. Aku mohon mereka diberi

tangguh waktu. Ke depan mudah-mudahan Allah d# berkenan melahirkan

dari mereka generasi yang akan menyembah-Nya tanpa mempersekutukan

dengan sesuatu apa pttn."s2

lentang Rombongan Jin

Ketika berhenti unnrk beristirahat di daerah Nakhlah dalam perialanan

prtarg dotrTha'if, tengah malam Rasulullah ffi bangun unnrk menunaikan

shalat sunnat. Tiba-tiba, ada serombongan ji. y^g mendekat beliau untuk

ikut mendengarkan dengan tekun 
^payafigbeliau 

baca. Beliau sendiri tidak

menyadari kehadiran makhluk halus ini, sampai nuun kepadabeliau ayat,

"Don (ingatlnh) ketika Kami hadapkan serombongon jin kepodtmu yang

mendengarl<an Al-Qlr"' an. Mal<a ntl<ala mer el<.a menfitadiri pembac aan(ny a)

lalu merekt berkata, "Dionrhh l<.omu (untuk menlengarl<annya)." Ketil<a

pembacaan telah selesai, merel<n kembali kepada l<awnnya (urtuk) memberi

peringawn. Mereka berkata, "Hai kaum kani, sexntggulmya kami telah

menlengarlun kitah ( AI-Qr- an) J ang telah ditwunl<nn sesr,rlah Musa y urg

membenarlrantKitab-Kitabywtgsebelutnnyalagimemimpinkepadakebennran

dm kepata jalan yang hnus . Wahai l<.aum kfini, terimalnh (seruan) orang

Jangmen)erulnpadoAllahdanberimanlohlepada-Nya,niscaya,\llahaknt
mengwnpuni dosa-dosa kamu dan melepasl<an knnu dari azab yang pedih.

Don orong yang tidak menenma (serunr) orang yang menJeru kepada Allah,

mal<a ia tidak al<sn melepaslun diri dnri azab Allah di mul<a bwni dan tidak

51 lbruHigunll/ 67-68. Dikemukakan olehAl-Haitsami dilarnMajna'A4Zawa'id (l/38).Katanya, diriwayatlan

oleh Ath-Thabarani, dan di dalam sanadnya terdapat nama Ibnu Ishak, seomng perawi yang tidak bersikap

tetbuka. Tetapi tokoh-tokoh sanad lainnya terdiri dari pata perawi yang tsiqat.

52 Sbaltih ALB*bai (3231), Kitab Permulaan Tutunnya Wahyu, Bab Apabila Salah Seomng Kalian Membaca

"Amin" Betepatan DenganYangDibaca OlehMalaikatdtl-ang1t,dm ShahihMaslin (7795/717), KitabJihad

dan Strategi Perang, Bab Penderitaan Yang Dialami Oleh Nabi 6 Dad Orang-Otang Musyrik dan Otang-

OrangMuna6k.
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olabaglnyapelindmgsel.ainAllah.Merel<a,itudalnnkesesaunJangnydta."
(Al.Ahqaf: 29A2\s3

Beliau tinggal di daerah Nakhlah ini selama beberapa hai. zajdbn
Haritsah bertaflya kepada beliau,"Baga:tmana mereka bisa mendatangi Anda,

padahal ofang-ofang Quraisy itu telah mengusit Anda?." Beliau bersabda,

"Wahai Zud, seperti yang kamu lihat sendfui, sesungguhnya Allah itu Maha

Kuasa menciptakan kegembitaan dan ialan keluar. Dan sesungguhnya Altah

akan selalu membela agama-Nya serta memenangkan Nabi-Nya'"

Nabi ffi Memasuki Makkah,
dan Singgah D Rumah Muth'im bin AdY

Setibanya di Makkah, Nabi,ffi mengutus seseorang dari suku [Saza'ah

untuk mengantarkan pesan kepada Muth'im bin Ady yang isinya, "Bolehkah

aku singgah di rumahmu?." Dengan senang hati Muth'im bin Ady

menjawabnya, "Tentu."

Muth,im segera memanggl semu2 anaknya dan iuga kaumnya. Iaberkata

kepada mereka, "Bersiap-siaplah dengan senjata kalian, dan berjagalah di setiap

sudut rumahku ini. Soalnya aku sedang melindungi Muhammad."

Rasulullah ffi memasuki rumah Muth'im ditemani oleh Zaid bin

Haritsah. Begitu sampai di Masiidil Haram,tampak Muth'im bin Ady berdiri

tegak di atas untanya dan berseru, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku

sedang melindungi Muhammad. Jadi iangan ada seorang pun dad kalian

yang berani mengganggunya."

Ketika sampai di rukun Yamani, Rasulullah ffi menciumnya' Dan

setelah menunaikan shalat dua rtkaat, beliau beraniak ke rumah Muth'im.

Sementafa Muth'im sendiri dan anak-anaknya tetap befiaga-iaga dengan

memegang seniata sampai beliau masuk ke rumahnya'sa

Dengan ditemani Z^rdblfrl Haritsah, Nabi ffi pergl ke Thz'rf dalam

53 lbnHiyanSI/69-70).IbnuHisyamjugameriwaya*anhadisinidariialutsanadlain.Jugadiriwayatlandalam
ShahihAl-Bskbai(4921), KitabTafsir,Bab SuratAl-Jin,shahihMuslin (4491140), Kitab Shalat,Bab Membaca

Dengan Suara Kems Bacaan Dalam ShalatShubuhDan Membacakan PadaJin, dan IbnuJrrrn (26/30).

54 ZadAl-Ma'adLl\/ 31-33.
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nngka berdakwah menyeru kepada Allah tk. Beliau ti"gg"l di sana selama

beberapa hari. Tetapi penduduk Tha'if tidak mau memenuhi ajakan beliau.

Bahkan mereka mengusir beliau dengan disertai sumpah serapah serta caci

maki yang saflgat menyakitkan. Mereka juga melempari beliau dengan batu

yang membuat mata kaki beliau terluka dan berdarah.

Rasulullah ffi p", meninggalkan mereka pulang ke Makkah. Di tengah

perjalanan beliau bertemu seorang penggembal aberagamaNashrani. Setelah

bercakap-cakap, ia kemudian mau percaya dan beriman kepada beliau. Juga
di tengah perjalanan, beliau sempat berhenti unruk beristirahat di daerah

Nakhlah. Di sana ada tujuh jin dari penduduk Nashib yang menghadap

beliau. Setelah mendengarkan dengan tekun bacaanAl-Qur'an yang beliau

baca, mereka kemudian menyatakafl masuk Islam.ss

Dalam perjalanan prlang dari Tha'if ke Makkah ini pula Allah Yang

Maha Ti"gg,lag1Maha Suci mengirim malaikat penjagagunung menemui

beliau. Ia ingin beliau memerintahkannya menimpakan dua gunung

sekaligus kepada penduduk Makkah. Tetapi beliau bersabda, 'Jangan. Aku
mohon mereka diberi tangguh waktu. Ke depan mudah-mudahan Allah

dtiberkenan melahfukan dari mereka generasi yangakan menyembah-Nya

tanp 
^ 

mempersekutukan dengan sesuatu apa pun. "
Dalam perialananini pula beliau memanjatkan sebuah doa yang cukup

terkenal, "Ya Allah, kepada Engkau-lah aku mengadukan betapa lemah

kekuatanku, betapa minim dayaku, dan betapa ringkihnya aku terhadap

manusia, wahai Tuhan Yang Maha Penyayang di antan p^r^ pefiyay^ng.

Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkau lah Rabbku.

Kepada siapa Engkau serahkan aku? Apakah kepada orang asingyang akan

menyerangku, atau kepada musuh Engkau biarkan ia menguasai perkaraku?

Aku tidak peduli Engkau murka padaku, karena aku tahu ampunan-Mu
jauh lebih luas daripada murka-Mu. Dengan cahzyapadawajah-Mu yang

mampu menyinari segenap kegelapan, dan yang membuat baik urusan

dunia serta akhirat, aku bedindung jzngan sampai aku membuat Engkau

55 Jumlah mereka disebutlan oleh IbnuJarir dalam TafsirlbniJairXXVl/30.
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murka kepadaku. Betapaaku selalu menginginkan keridhaan-Mu. Dan tidak

ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan-Mu."

Kemudian beliau memasuki kota Makkah, dan singgah di rumah Al-

Muth'im bin Ady. tu

Tentang [sra' Mi'rai

Kemudian Rasulullah ffi melakukan perialananisra' dengan phisiknya,

menurut pendapat yang shahih, dari Masiidil Haram ke Bait Al-Maqdis.

Beliau menjadi imam shalat bag1patanabi.sT Dan ketika sedang shalat beliau

menambatkan buraq di dekat pintu masiid.

Ada yang m eflgat^k^n,beliau berhenti di Bait Lahm unruk menunaikan

shalat di sana. Tetapi pendapat ini sama sekali tidak shahih.

Kemudian pada malam itu pula Rasulullah,ffi melakuk an m7' rai atau

naik dari Bait Al-Maqdis ke langit dunia. Di depan langit yang pertama ini

Jibril meminta dibukakan pintunya. Dan setelah dibukakan, di sana beliau

melihat Adam bapak umat manusia. Beliau mengucapkan salam kepada

Adam. Setelah menjawab salam beliau, Adam mengucapkan selamat datang

dan mengakui nubuwat beliau. Selaniutnya Allah mempedihatkan kepada

beliau anxrah ofang-ofang yaflg beruntung berada di sebelah kanan beliau

dan arwah ofang-ofangyangcelaka berada di sebelah kiti beliau.

KemudianJibril membawa beliau naik ke langit kedua. Setelah pintunya

dibukakan, di sana beliau melihat YthyabinZakaria dan Isa bin Maryam.

Begitu beftemu, beliau mengucapkan salam kepada mereka berdua.

Setelah meniawab salam beliau, meteka mengucapkan selamat datang dan

mengakui nubuwat beliau. KemudianJibril membawa beliau naik ke langit

ketiga. Setelah pintunya dibukakan, di sana beliau melihat Yusuf. Beliau

mengucapkan salam kepadanya. Setelah meniawab salam beliau, Yusuf

mengucapkan selamat datang dan mengakui nubuwat beliau'

Zad Al-Ma'ad ( / 98-99) .

Shahih Muslin (712/27$,Kita,blman, Bab Tentang Al-Masih Isa Puteta Matyam, dan An-Nasa'i dilamAl
Ktbra (71480),KiabTafsir, Bab Firman Allah C5' 'Dan mercka menyru, Pahai Mafik'"

56

57
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Kemudian Jibril membawa beliau naik ke langit keempat. Setelah

dibukakan pintunya, di sana beliau melihat Idris. Beliau mengucapkan salam

kepadanya. Setelah menjawab salam beliau, Idris mengucapkan selamat

datang dan mengakui nubuwat beliau. KemudianJibril membawa beliau naik

ke langit kelima. Setelah dibukakan pintunya, di sana beliau melihat Harun

bin Imran. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Setelah menjawab salam

beliau, Harun mengucapkan selamat datangdan mengakui nubuwat beliau.

KemudianJibril membawa beliau naik ke langit ke enam. Setelah dibukakan

pintunya, di sana beliau melihat Musa bin Imran. Beliau mengucapkan salam

kepadanya. Setelah menjawab salam beliau, Musa mengucapkan selamat

datang dan mengakui nubuwat beliau. Ketika hendak meninggalkan langit

ke enam, beliau melihat Musa menangis. Jibril bertanya, "Kenapa kamu

menangis?." Musa menjawab, "Aku menangis, karena adaanakmuda yang

akan diutus sesudahku nanti. Umatny^y^flgakan masuk suga lebih banyak

danpadaumatku." KemudianJibril membawa beliau naik ke langit ke t"i"h.
Setelah dibukakan pintunya, di sana beliau bertemu dengan Ibrahim. Beliau

mengucapkan salam kepadanya. Setelah menjawab salam beliau, Idris
mengucapkan selamat datang dan mengakui nubuwat beliau. Selanjutnya

beliau dibawa naik ke Sidrat Al-Muntaha,lalu ke Bait Al-Ma'mur.

Kemudian Rasulullah ffi dibawa naik ke hatrbaan Allah Yang Maha

Agung. Dan ketika posisi beliau dengan Allah hanya tinggal sejauh dua

batang tombak atau bahkan lebih dekat lagi, Allah lalu mewahyukan kepada

hamba-Nya ini apa yang Dia wahyukan. Allah mewajibkan kepada beliau

shalat lima puluh waktu. Beliau pulang dan bertemu dengan Musa.

"Kamu diperintah apa?", tanya Musa.

"Melakukan shalat lima puluh waktu", jawab beliau.

"Petcayalah, umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah

kepada Tuhanmu, dan mohonlah keringanan urtuk mereka", kata Musa.

Sejenak beliau menoleh ke arah Jibril seolah-olah sedang meminta

pertimbang^fifly^. DanJibril pun memberi isyarat seolah-olah ia memper-

silahkan saja kepada beliau kalau memang mau.Jibril lalu membawa beliau

naik kembali ke haribaan Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia masih
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ada di tempat yang sama. Ini menurut versi lafazh Al-Bukhari dalam salah

satu jalur sanad. Setelah mendapat Pengufaflgan atau keringanan sebanyak

sepuluh waktu, beliau turun dan bertemu dengan Musa. Setelah diberitahu

hal itu, Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu. Mohonlah keringanan

lagi." Peristiwa ini terus berulang beberapa kali, sehingga beliau harus naik

turun, sampai akhirnya Allah hanya mewaiibkan kepada beliau serta umatnya

shalat lima waktu. Kendatipun demikian Musa masih membuiuk beliau

supaya menemui Tuhannya untuk memohon keringanan lagi.

"Aku merasa malu kepada Tuhanku. Aku sudah rela dan Pasrah",

jawab beliau.

Dan setelah sudah cukup iauh, tiba-tibaadayangmenyeru, "TelahAku

tunaikan kewafiban-Ku, dan Aku telah membefikan keringanan tefhadap

hamba-hambaKu." s8

Pzr;a sahabat berbeda pendapat, apakah malam itu Rasulullah ffi melihat

Tuhannya atau tidak. Menurut iwayatyangshahih dari Ibnu Abbas, sesung-

guhnya beliau melihat Tuh aftnya.Dan menur ut iwayat yang shahih iuga dari

Ibnu Abbas, sesungguhnya beliau melihat Tuh afinyadengan mataha(tnya.se

Tetapi ri'wayat shahih yang dikutip dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud

menyanggah hal itu. Kata merek^, y^ng dimaksud dengan firman Allah

sufat An-N aim ayat 13-1.4, "Dan sesungubnla Muhammad telah melihatrya

pada waktaltang lain, (toitr) di SidratilMuntaha" adalahJibril, bukan Allah.60

Menurut flw^yatshahih yang dikutip dari Abu Dzat,bahwa Rasulullah

ffi pernah ditanya,"Apakah Anda melihat Tuhan Anda?." Beliau bersabda,

" Cahaya yang aku lihat."61

SbahihAl-B/khai(3207) AwalPenciptaan, Bab Menutukan TentangPa:mMalalkat,SbahibM*lin (164/264),

Kitab Iman, Bab Perjalanan Malam Rasulullah 6 Ke Iangit dan DiwaiibkannyzShalagAn'Nasa'l ('148) Shalat,

Bab Difardukannya Sahalat Dan Perbedaan Pendapat Pata PenukilTentanglsnad HaditsnytAnrras,danAhnad

rv /208-210.
Shabib Mutin (176/284,285),Kitz;b Iman, Bab Makna Firman Allah, 'Dar ia ne lihatAllab di nnpatynglain",

dan AtTirnid$ (3282), Kitab Tfisir Al-Qur'an, Bab Surat An-Naim.

Hadits A-rsyah yang didwayatkan d alzLm S bahib AlBtkhai (3234) , K)tab Permulaan Turunnya Wah1u, Bab

Apabila Salah Seorang Kalian Membaca "Amin" Bertepatan Dengan Yang Dibaca Oleh Malaikat Di Langit,

ShabihMnlin(177/287),Kitablmtn,BabMaknaFhmanAllah,'DanianelihatAllahdianparyarylaitt;'Ha.dtts
IbnuMas'udinidiriwyattan dalzmshahihAl-Btkhan(4857),KitabTafst,BabSuratAn-Ntim,dmShahihMreln

(174/2S1),Kitfilman,BabTentangSidhratAlMuntahr. SbahihMtslin(178/291),Kittblman,BabSabdaNabi

5,, "sesungguhnya aku melihat cahaya",dmAt-Timid$ (3282), Kitab TafsirAl-Qut'an, Bab SuratAn-Naim.

AtTirnidqi(3233), Kitab TafsirAl-Qur'an,Bab SutatShaad, danAhmad (I/368). Dinilai shahiholeh Syaikh

59

60

67
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Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mengutip kesepakaan pan sahabatbahwa

Rasulullah ffi tidak pernah melihat Tuhannya.

Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah paddanlkhu rubabu mengatakan,bahwa

ucapan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah ,ffi tidak melihat Tuhaniya"
dan "Sesungguhnya beliau melihat Tuhannya dengan matahainya" di atas

tidak bertent^rtg rr dengan riwayat ini.

Terdapat i'wayat shahih dari Nabi 6 bahwa sesungguhnya beliau ber-

sabda, "Aku melihat Tuhanku Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi." Tetapi hal

ini terjadi tidak dalam peristiwa isra', melainkan di Madinah karena ketiduran

beliau harus absen berada di tengah pansahabat dalam shalat shubuh. Lalu

beliau memberitahukan kepada mereka bahwa beliau baru saja bermimpi
melihat Tuhannya Yang Maha Suci lagi Maha Ti"Sg.

Inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Imam Ahmad W. Ia
mengatakan, "Memang. Sesungguhnya Rasulullah ffi benar-benar melihat

Tuhannya, karcna mimpi yang dialami oleh para nabi adalah kebenaran.

Dan itulah yang memang terjadi." Teapi Imam Ahmad W tidak pernah

mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah ffi melihat Tuhannya dengan

sepasang matakepilarrya dan dalam keadaan terjaga." Siapa yang mengutip

hal itu dannya berarti 'n mengada-ada. Sekali tempo Imam Ahmad hanya

mengaakan, "Rasulullah 6 melihat Tu^hannya." Dan pada tempo yang lain

ia mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah 6 melihat Tirh ofinyadengan mata

hadnya." Jadi ada dua versi riwayat yang dikutip dannya.Memang adaiwayat
ketiga yang dikutip dari salah seorang muridnya, bahwa Rasulullah ffi melihat

Allah dengan s epasang m ata kepalanya. Yang j elas di artara nash-mash Imam

Ahmad, tidak ada yang seperti itu.

Tentang ucapan Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ffi melihat Allah
dengan mata hatinya sebanyak dua kali, jika hal itu berdasarkan pada

telah dilihatrya", dar: pada frrman Allah 0Hi surat yang sama ayat 1,3, "Dan
usunguhnla Mubammad telah nelibanla pada waktulang lain", memang bisa

diterima. Tetapi ada sebuah ittrayat shahih dari Rasulullah ffi bahwa yang

Ahmad Syakir (3474).
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I menyatakan bahwa yang dilihat itu adalahJibril. Beliau melihatnya dua kali

dalam bentuk yang aslinya.l)capan Ibnu Abbas ini bukan yang diiadikan

dasar oleh Imam Ahmad yang mengatakarfl, bahwa Rasulullah ffi melihat

Allah dengan mengguntkan mata hatinya. lYallabu a'lan.

Lalu tentang firman Allah sufat An-Naim ayat 8, "Kemudian Dia

mendekat, lalu bertambah dekat lagi",ini tidak menyangkut peristiwa ista'. Yang

disinggung dalam surat An-Naim tersebut ialah mendekatnyaJibril, sebagai-

m na yang dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Redaksi kalimatnya

memang menunjukkan sepefti itu, karena Allah tk berfirman dalam surat

An-Najm 
^y^t 

5, " Yang diaj arkan kEadaryta o le b I ibi l) yng sangat ktat. " Jadt

yang dimaksud ialahJib n7, "langmenpunlai akallangcerdas, dan ia menampakkan

diri dengan rapaltangasli. Sedangia berada di tfuklaltgtittry.Kenadian ia mendekat,

lalu bertanbah dekat lagi." (An'Naim: 6-8)

Semua dhamir atawkata ganiofang ketiga dalam ayat tadtielas kembali

kepada si pengaiar yang sangat kuat, dan yang memiliki akal sangat cerdas.

Ia menampakkan diri dengan fupa yang asli, dan sedang berada di ufuk

yang tingg. Selanjutnya ia mendekat, dan terus bertambah dekat. Sementara

posisi Muhammad Wbenda kira-kfua dua tombak atau bahkan kurang.

Kalau yang dimakstd nendekatdalam peristiwa isra', ielas bahwa itu adalah

dekatnya posisi Rabb Yang Maha Suci. Bahkan pada peristiwa ini Rasulullah

ffi melihat Tuhannya pada waktu yang lain, yaitu ketika betada di Sidrat AI-

Muntaha. Jibril dengan fuPanya yang asli pernah dilihat oleh Muhammad

ffi sebanyak dua kali; yaitu sekali di bumi, dan sekali di Sidrat Al-Muntaha.

Wallahu a'lam.

l}to

Pagr-pagi ketika sudah berada kembali di tengah-tengah kaumnya,

Rasulullah 6 memberitahukan kepada mereka tentang pengalamannya di

mana Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung memperlihatkan kepada

beliau beberapa tanda kekuasaan-Nya yang besar. Ini yang membuat

mereka semakin mendustakan, membenci, dan memusuhi beliau. Mereka

meminta beliau untuk menielaskan kepada mefeka ciri-ciri Bait Al-Maqdis.

Dan seketika itu Altah mempeflihatkan kepada beliau dengan gamblang
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ciri-ciri tempat suci tersebut. Beliau mulai menerangkan kepada mereka

tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka sam^ sekali tidak

kuasa menyangkalnyt.oz Behrrt juga menceritakan kepada mereka tentang

pengaltmannya selama pe\alanan hingga pulang, dan lain sebagainya.

Dan faktanya memang seperti yang beliau katakan.63 Tetapi semua hanya

membuat mereka semakin lari dari kebenaran. Rupanya yang diinginkan

oleh orang-onrLgzha\m ini hanya kekafiran.

lltt

Ibnu Ishak mengutip dari Aisyah dan Mu'awiyah bahwa mereka berdua

pernah mengatakan, sesungguhnya Rasulull^h ffi melakukan perjalanan

isra' dengan jiwanya, t^rrp^ harus kehilangan phisiknya. Keterangan yang

sama juga dikutip dari Hasan Al-Bashri. Tetapi patut diketahui beda ant^ra

melakukan petjaLanan isra' dalam mimpi dan melakukanperjalanan isra'

dengan iiwa tanpa phisik. Keduanya jelas sangat berbeda. Aisyah dan

Mu'awiyah tidak pernah mengatakan kalau Rasulullah ffi melakukan isra'

dalam keadaan tidur atau dalam mimpi. Mereka hanyamengatakan bahwa

beliau melakukan isra'dengan jivanya tanpa kehilang n phisiknya. Letak

perbedaan arfiar^ kedua hal itu, karcna 
^p^ 

yaflg dilihat oleh orang yang

sedang tidur boleh jadi metupakan misal atau contoh-contoh yang dibuat

untuk diketahui dalam gambargambar yang dapat diindera, sehingga ia

melihat seakan-akan sedang dibawa naik ke langit, atau sedang dibawa

pergl ke Makkah atau ke penjuru-penjuru bumi. Sementara jiwanya tidak

ikut naik atau pergi.

Tentang pe\alanan ml'rzj Rasulullah rni, ada dua pendapat. Ada

kelompok ul^m^y^igrnengatakan, beliau melakukan mitaj dengan jiwa dan

lagafly^. Dan juga ada yang mengatakan, beliau melakukan mi'raj dengan

iiwanya saja tmtpa ngany^. Mereka bukan berarti mengatakan, bahwa mi'raj

itu sebuah pengalaman tidur atau mimpi, melainkan roh beliau sendiri

yang mengalami perfalartarr tsrl' dan mital dalam ar:d yang sebenarnya.

Jadi dalam hal ini secara riil roh beliau melewati langit demi langit hi.gg^

Shahih AlBnkhai (4710), Kitab Tafsit, Bab Sumt Al-lsra',drn Shahih Muslin (770/276), Kitab Iman, Bab
Menetangkan Tentanglsa Al-Masih bin Matyam dan Al-Masih Ad-Dajjal.
Ahnad Q, / 37 4).lsnadnya dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir (3546).
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sampai ke langit tingkat toirrh, kemudian ia bersimpuh di hadapan Allah

Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, Ialu Allah memerintahkan apt stiayang

Dia kehendaki, kemudian ia baru turun ke bumi. Dan apa yang dialami

oleh Rasulullah W pada malam isra' merupakan pengal^m n yarLg paling

semPurna saat iiwa telpisah dantaga.

Seperti yang kita ketahui dengan ielas bahwa ini adalah sesuatu di luar

batas pengalarn flyangbiasa dilihat oleh orangyang sedang tidur. Tetapi

karena Rasulullah Wbenda dalam maqam yang luar biasa, makanya beliau

sama sekali tidak merasa sakit ketika Perut beliau dibedah dalam keadaan

hidup. Secara nyrta dan dalam keadaan hidup beliau dibawa naik dengan

jiwanya yang suci.

Hal ini jelas tidak mungkin berlaku pada selain beliau. Sebab yang

dibawa naik ke langit adalah jivta yang sudah terpisah dari iasadnya y^ng

sudah mati. Sementara anvah pan nabi yang sudah terpisah dari raga bisa

tetap berada di sana. Jiwa Rasulullah ffi iuga naik ke sana dalam keadaan

hidup lalu kembali lagi. Dan baru setelah wafat, jiwa beliau betada di sisi

Tuhan Yang Maha Ti.gg bersama arwah pan' nabi ffi untuk selama-

Lamarrya. Selain itu, jiwa beliau juga memantul serta bergantung pada nga,

sehingga beliau bisa menjawab salam orang yang merlgucapkan salam

kepada beliau.6a

Itulah sebabnya Nabi Musa pernah melihat adayangberdiri di depan

kuburnya. Musa melihatnya di langit ke enam. Padahal kita tahu, bahwa

Rasulullah ffi tidak pernah diangkat dengan Musa dari kuburnya, kemudian

dikembalikan lagi kepadanya. Hal itu bisa teriadi semata-mata katena

kedudukan jiwa beliau y^ng sang t istimewa. Kubur Musa adalah temPat

di mana jasadnya berada dan menetap sampai kelak di mana roh-roh akan

dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Musa bisa melihat Rasulullah

6 sedang shalat di depan kuburnya. Musa melihatnya di langit ke enam,

sebagaimana Rasulullah ffi y^gjuga sedang berada di tempat yang paling

tirgg di sisi Allah dan menetap di sana. Sementara phisik beliau tetap

ada. Dan ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada beliau, Allah

64 Abr Da*d (2041), Kitab Nikah, Bab Ziarah Kubv, dan Ahnad $1 / 521).
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mengembalikan roh beliau untuk bisa menjawab salam orang itu, tanpa

harus meninggalkan tempat tertinggi tersebut.

Bag1yangtidak sanggup memahami dan mencerna hal ini, silahkan ia

melihat matahanpada ketinggian tempatnya, bergantun gnya, penglruhnya

di bumi, dan kehidupan fauna serta flora di atasnya. Sementara masalah

toh berada di atas semua itu. Roh memiliki urusan tersendiri. Demikian

pula dengan raga. Api tetap ada pada tempatnya. Tetapi suhu panasnya

mampu menimbulkan pengaruh pada tubuh yang letaknya javh dannya.

Sesungguhnya keterkaitan aatara iiwa dan ngajauh Iebih sempurna daipada

hal itu. Masalah roh jauh lebih tinggi dan lebih lembut. Seorang penyair

mengatakan:

Katakan kepada mata,
karena sedang sakit
matahari yan6 begitu terang
kamu lihat laksana malam yang gelap.

ooo

Musa bin Uqbah mengutip dari Az-Zuhri, Rasulullah W dibawa

menunaikan perjalanan mi'raj ke Bait Al-Maqdis dan ke langit satu tahun

sebelum beliau berangkat hijrah ke Madinah. Kata Ibnu Abdul Barr dan

lainnya, zda tenggang waktu selama satu tahufl dua bulan arrtara peristiwa

isra'dan hijmh ke Madinah.

Peristiwa isra'hanya bedangsung satu kali. Tetapi ada yang berpendapat,

dua kali. Sekali dalam beliau sedang mimpi, dan sekali lagi dalam keadaan

beliau sedang teriaga. Pata ulama yang berpendapat seperti ini seolah-olah

mereka ingin mengkompromikan antara nwayat hadits Syarik yang terdapat

kalimat "dan akudalamkeadaanteriaga" denganriwayat-riwayathadits lainnya.

Dr attaru mereka ada yatg mengatakafl , pedstiwa isra' terjadi sebanyak dua

kali; sekali sebelum tffunnya wahyo berdasarkan sabda Rasulullah W dalam

riwayat hadits Syarik, "Dan itu sebelum Rasulullah mendapat wahy.r", dan

sekali sesudah turun wahyr, seperti yang ditunjukkan oleh bebetapaiwayat

hadits lain.
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Bahkan ada yangmengatakan, peristiwa isra' teriadi sebanyak tiga kali;

sekali sebelum turun wahyu, dan dua kali setelah turun wahyu. Tetapi semua

pendapat itu kacau, karena diriwayatkan oleh para perawi dhalf dari madzhab

Zhohtiyoh. Setiap kali melihat suatu lafazh atau redaksi dalam sebuah kisah

yang betentangandengan susunan sebuah iwayat,mereka menganggap hal

itu dua kati. Dan setiap kali menganggap adabeberapa iwayatyang berbeda,

meteka menghitungnya sebagai beberapa peristiwa. Pendapat yang benar ialah

seperti yang disampaikan oleh para ulama ahli hadits bahwa peristiwa isra'itu

harrya terjadi sekali safa, yakni di Makkah sebelum bi'tsah.

Saya heran terhadap pararilamayang menganggap kalau peristiwa isra'

itu terjadi beberapa kali. Bagaimana mungkin mereka bisa beranggaP^n

bahwa setiap kali peristiw^rsra'ada kewajiban shalat lima puluh waktu, lalu

Rasulullah ffi harus bolak balik bertemu Allah dan Musa sebanyak lima kali,

kemudian Allah berfirman, "Telah Aku laksanakan kewajiban-Ku, dan telah

Aku beri keringanan hamba-hambaKu" sampai lima puluh kali, dan Allah

harus mengurangqnya sepuluh waktu sepuluh waktu.

Palzulama ahli hadits yang berpredrkatAl-Hafi{ menganggap Syarik

kelfuu dalam memahami lafazh-lafazh hadits tentangisra'. Setelah mengamati

sanad dari Syadk, imam Muslim mengatakan, "Ia begitu gegabah dalam

menambah, mengurang, dan lain sebagainya." Hadits yang diriwayatkan

oleh Syarik itu kemudian diperbaiki oleh Imam Muslim ai!9.6s

Selanjutnya, Rasulullah ffi dibawa dalampe\alanan isra'ke Masiidil

Aqsa dengan ihva dan raganya. Lalu beliau dibawa naik ke atas lzngSt

juga dengan iiwa dar raganya menghadap Allah Yang Maha Mulia lagt

Maha Agung. Allah berfirman secara langsung kepada Rasulullah 6, dan

mewajibkan shalat atas beliau. Petistiwa tersebut hanya terjadi sekali saia,

dan inilah pendapat yang paling shahih. Ada yang mengatakan, hal itu teriadi

dalam mimpi. Ada yang mengatakan,yang jelas Rasulullah ffi dibawa dalam

perialananisra', tanpa ada keteran gan apakah beliau dalam keadaan sedang

mimpi atau sedang teriaga. Ada yang mengatakan,perialanan isra'ke Bait

Al-Maqdis, Rasulullah ffi dalam keadaan terjaga. Tetapi dalam pe{alanan ke

65 ZadAl-Ma'ad(ll/34-42)
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Iangit beliau dalam keadaan betmimpi. Dan ada yang mengatnkon,Rasulullah

6 menjalani isra' sebanyak tiga kali, dan betdasarkan kesepakaan para ulama

hat itu terf adi setelah bi'tsah.66

Nabi ffi Menawarkan [slam Kepada Para Suku

Kata Al-\Waqidi yang mengutip dari Muhammad bin Shalih, dari Ashim

bin Umar bin Qatadah, Yazidbin Rauman, danyanglain, "Selama tiga tahun

dari awal nubuwah, Rasulullah ffi tinggat di Makkah dan melakukan dakwah

secara sembunyi-sembunyi. Memasuki tahun keempat beliau melakukan

dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Beliau mengajak manusia

kepada Islam selama sepuluh tahun. Beliau memanfaatkan musim haji setiap

tahun. Dengan sabar beliau mendatangi mereka di pasar Ukazh,Majannah,

Dzll Majaz. dan di tempat-temp^t y^ng lain. Beliau terus berdakwah

mengajak mereka untuk mendukungnya menyampaikan risalah-risalah

Tuhannya, dengan menjanjikan surga bagi mereka. Tetapi nyatanya beliau

tidak mendapati seorang pun yang sudi mendukungnya dan memenuhi

aiakannya. Sampai-sampai beliau harus menanyakan alamat setiap suku,

dan mendatang1nya sendid satu persatu tempat meteka. Beliau bersabda,

"lVahai manusia, akuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya kalian

akan beruntung, kalian akan dapat menguasai oraflg-orangArab, dan orang-

orangnon Arab al<antunduk kepada kalian.Jika kalian mau beriman, niscaya

kalian akan menjadi penguasa di surga nanti."

Abu Lahab yang sengaia menguntit di belakang beliau segera menyahut,

"Jangan turuti orang ini, karena ia adalah oraLng shabi'i yang suka ber-

bohong." Akibatnya, meteka mengusir Rasulullah ffi dengan sangat kasar

dan menyakiti beliau dengan amat keiam. Mereka mengatakan, "Keluarga

dan kerabatmu sendiri yang lebih tahu dirimu saia enggan mengikutimu."

Tetapi beliau tetap berdakwah mengajak mereka kepada Allah. Beliau

berdoa, "Ya Allah, seandainya Engkau menghendaki, tentu mereka tidak

bersikap seperti ini."

66 ZadAl-Ma'adQ,/99)
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Di 26rta32 nafi:11-n mL kabilah atau suku yang didatangi sendki untuk

diafak setta ditawari masuk Islam oleh Rasulullah ffi r^lah suku Bani Amit

bin Sha'sha'ah, suku Bani Muharib bin Hafshah, suku BatiEazanh, Bani

Ghassan, suku Bani Murrag Bani Hanifah, suku Bani Sutaim, suku Bani

Abasa, suku Bani Nadhet, suku Bani Al-Buka', suku Bani Kindah, suku

Bani Kaleb suku Bani Al-Harits bin Ka'ab, suku Bani Udnah, dan suku

Bani Hadharimah. Tidak ada satu Pun di 
^rrtata 

mefeka semua yang mau

memenuhi aiakafi beliau. 67

Cerita tyas bin Mu'adz dan Abu Al-Haisar

Diantansesuatu yang dibuat oleh Allah untuk Rasul-Nya ialah, bahwa

suku Aus dan suku Khzzrai mendengar dari orang-orang Yahudi sekutu

mereka kalau tidak tamalag1.akan muncul seorang Nabi yang diutus. Mereka

terus mengamati perkembangan bedta penting itu. Orang-orang Anshar

biasa menunaikan ibadah haii di Ka'bah, sePerti yang dilakukan oleh ofang-

orang Arab pada umumnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang

Yahudi. Ketika ofang-ofang Anshar melihat Rasulullah ffir betdakwah

mengaiak manusia kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, dan

merenungkan hal ihwalnya, salah seorang meteka berkata kepada teman-

temannya, "Demi Allah, katian hatus tahu bahwa inilah orang yang pernah

dikatakan oleh orang-otangYahudi akan muncul sebagai Nabi pada z fna:ri

ini.Jangan samPai mereka mendahulu kalian menemuinya."

Pada saat itu, Suwaid bin Ash-shamit dari suku Aus sudah tiba di

Makkah. Oleh Rasulullah W ia diaiak masuk Islam. Teapi ia tidak menolak

dan juga tidak memenuhi ajakan beliau. Lalu daanglah Anas bin Rafi'alias

Abul Haisar bersama rombongan kaumnya dad keluarga besar Bani Al-Asyhal

unnrk mencari sekutu. Rasulullah ffi mengaiak mereka masuk Islam. Seorang

anak muda betnama Iyas bin Mu'adz mengaakan, "tWahai orang-orang, demi

AIIah otang ini lebih baik daripada sekutu yangkita cai."

67 Hadis ini ditiwayatkan secata dngkas oleh Ibnu Saad dari Abdurrahman bin Abu Az Zannad dari ayahnya,

dan Ahnad Gll / 492) . Juga dituturkan oleh Al-Haitsami dalarr M4jna' Aq-Zawa'id Sl / 25) . Katanya, hadits

senada diriwayatkan oleh Ahmad, putetanya, dan Ath-Thabarani dalam Al-Kabir.
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Tiba-tiba, Abul Haisarmemukul anak mudaitu sefaya membentaknya,

sehingga ia langsung terdiam. Karenttidak mendapatkan sekutu, mereka

akhirnya sama pulang ke Madinah.6s

Bai'at Aqabat Pertama

Selaniutnya pada peristiwa bu'at aqabat di musim haii, Rasulullah ffi

bertemu dengan beberapa ofaflg dari kaum Anshar yang semuanya berasal

dari suku lSazrai. Mereka adolahAbu umamah alias As'ad bin zatanh,

Auf bin Al-Harits, Rafi'bin Malik, Quthbah bin Amir, Uqbah bin Amir,

dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Rasulullah ffi mengaiak mereka kepada

Islam, dan mereka pun bersedia masuk Islam'6e

Ketika tiba kembali di Madinah, mereka berdakwah mengaiak

penduduk setemPat masuk Islam. Akibatnya, Islam semakin populer di

sana. Bahkan hampir setiap keluarga sama masuk Islam'

Bai'at Aqabat Kedua

Padatahunberikutnyarseiumlahduabelasorangdatanglagike
Madinah. Yaitu selain enam ofang yang datangpada peristiw a aqabah yang

peftama minus Jabu,iilthMu'adz bin Al-Harits bin Rifa'ah adik kandung

Auf bin Al-Harits, Dzakwan bin Abdul Qais yang kemudian memilih titgg^l

di Makkah sampai ia ikut rombongan hiirah ke Madinah sehingga ia punya

dua predikat sekaligus yakni sebagai seorang muhaiirin sekaligus seofang

Anshar, IaIu Ubadah bin Ash-Sh amit,Y azidbin Tsa'labah, Abu Al-Haitsam

bin At-Taih ar., dtnUwaimir bin Malik. Jadi iumlahnya ada dua belas ofang'

KataAbuAz-ZtbakyangmengutipdariJabir,sesungguhnyaNabi

ffi tinggal di Makkah selama sepuluh tahun untuk mengamati di mana

paraiama,ah ha|i singgah, di Majannah dan TJkazh, Beliau betkata, ,,Siapa

yang mau mendukung aku? Dan siapa yang mau menolong aku supaya aku

bisa menyampaikan risalah-risalah Tuhanku, maka ta akzn masuk surga?"

68 lbnu Higan (ll/7 6).L'thzr.. Sttul Al'Hsda lYa Al'Rzyad (ll / 189)

69 lha Hiyan (t/79,80),lbffi sa'ad s/170-171),dtnsilbstALHdatvaAl-Ragad$ll/194'195).
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Ternyttzbeliau tidak mendapati seorang pun yang betsedia mendukung

dan menolongriya.

Bahkan, ada seseorang dari suku Mudhat at,lw daflYaman yang ketika

akan pergi menemui kaum kerabatnya, ia didatangi oleh kaumny^ yafi9

memperingatkan kepadanya, "Hati-hatilah kamu terhadap anak muda

keturunan Quaisy itu.Jangan sampai ia memfitnahmu. Ia be{alan dialolt,;ra

kaumnya sendfui unnrk berdakrvah mengaiak mereka kepada Allah Yang Maha

Mulia lagi MahaAgung. Tetapi mereka hanya memberinya isyzratdengasian,

sampai kelak Afah akan mengutus kita dari Yatsrib. Lalu ada salah seorang di

Lrrtzrf kami yang mendatangi anak muda itu kemudian beriman kepadanya

setelah mendengar 
^yat-^y^t1ll-Qur'an 

yang dibacanya. Dan ketika ia pulang

kepada keluarganya sebagai seorang muslim, mereka pun ikut masuk Islam.

Akibatnya, hampir di setiap kampung di antan kampung-kamPung kaum

Anshar pasti ada kelompok kaum muslimin yang berani tefang-tefangan

memperlihatkan keislamanny^. Allah lalu mengirim kami kepad^ orz;flg

itu. Kami berkumpul dan berkata, "sampai kapan kita akan membiarkan

Rasulullah W 
^k^n 

terus diancam dan dihardik di sekitar gunung Makkah

dengan perasaan takut."

Kami lalu pergi menemui beliau pada musim haii, setelah sebelumnya

kami telah membuat ianii dengan beliau. Kami bermaksud menyatakan

bi,at aqabat. Lalu paman beliau Al-Abbas berkata, "wahai keponakanku,

saya tidak tahu apa maksud kedatangan mereka kepadamu? Tetzpi saya

mengenal penduduk Madinah."

Ketika kami sudah bertemu dengan beliau, AI-Abbas memandangi

waiahkami satu pefsatu lalu berkata, "Mefeka ini orang-orang yang tidak

saya kenal. Mereka masih muda-muda." Kami betkata, "\Vahai Rasulullah,

kami membai'at Anda unnrk apa?" Beliau bersabda, "Kalian harus berbai'at

untuk selalu taat dan patuh dalam keadaan kalian sedang bersemangltatilr

sedang malas, untuk selalu berderma meny'umbangkan harta benda dalam

keadaan sulit maupun lapang, untuk menyuruh yang baik dan mencegah

dan yang mungkar, untuk selalu mengatakan yang benar demi mencari

keridhaan Allah tafipa mefasa khawatit Lt2;s cercL n ofang yang suka
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mencerca, untuk membantuku iika aku datang kepada kalian, dan untuk

melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, anak-anak

serta isteri-isteri kalian. Dan untuk semua itu kalian akan masuk sufga'"

Kami lalu berdiri untuk membai'at beliau. As'ad bin Ztxxah, orafl9

yang paling muda di antxa tuiuh puluh tiga peserta bu'atpada waktu itu,

segera memegang tangafi beliau dan berkata, "sebentar, wahai penduduk

Madinah. Penting bagi kita menyentuh hati unta sebelum kita yakin bahwa

beliau ini adalah Rasul utusan Atlah. Ketahuilah, sekarang ini beliau rela

keluat karen a mef^saditinggalkan oleh seluruh otang Atab, dan terbunuhnya

orang-orang terbaik kaliafl. OIeh karena itu, bersiap-sraplah dengan pedang

katian. Mungkin kalian adzlah ofang-ofang yang sabar menghadapi hal itu,

maka AllahJah yang akan memberi balasan kepada kalian. Dan mungkin

pula katian akan takut kehilangan nyawr- kalian karena Pengecut. Kalau

begitu tinggalkan saia beliau, biar nanti Allah yang akan memperhitungkan

alasan kalian irri."

"Wahai As'ad, menyingkirlah dari kalni", kata salah seorang mereka.

"Demi Allah, kami sesungguhnya kami tidak akan meninggalkan dan

membatalkan pembai' atan lni untuk selamanya."

Kami lalu maiu satu Persatu unnrk membai'at Rasulullah ffi. Beliau

pun menerima pembai'atan kami dengan syar;at-sy^rat sePerti yang telah

dikemukakan tadi. Dan unnrk itu beliau berianii akan memberikan sufga

kepada kami."7o

Selanjutnya mereka bertolak pulang ke Madinah. Rasulullah ffi
menyuruh Amr bin Ummi Maktum dan Mush'ab bin Umair ikut bersama

mereka untuk mengaiarkan AI-Qur'an kepada siapa saia yang telah

masuk Islam di xfiara mereka, sekaligus iuga untuk melakukan kewaiiban

berdakwah kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Meteka berdua

tirgg"l di rumah Abu Umamah alias As'ad bnZtxonh. Mush'ab bertindak

sebagai imam shalat bagi mereka. Bahkan ia mengaiak mereka mendirikan

shalat jum'at ketika i"-l"h mereka telah mencaPai emPat P"l"h orang.11

Ahnatl (ll/322,329),Al-Baihaqi dalam AI-Kubm (x/9), Kitab Perialanan Pemng,Ba:blzinHlirth,Al-

HakindalamAl-Mutadrak(l/624,625).Katanya, isnad hadits ini shahih, meskipun tidakditi.*zyatkan oleh

Al-Bukhari dan Muslinl dan disetuiui oleh Adz-Dzahabi.

Abt Datd (1069), Kiab Shalag Bab ShalatJum'at di Dwvr,Al-Hakin dalostAl-M*tadrak(l/281), Bab Shalat
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Atas jasa kedua orang sahabat inilah banyak orang yang menyat^kmt

masuk Islam. Di artatanya iatah kedua oraittg tokoh kharismatik bernama

usaid bin Hudharr, dan Sa'ad bin Mu'adz .72 Dan karena keduanya masuk

Islam, maka seluruh keluarga besar Bani Al-Asyhal baik yang laki-laki

maupun yang perempuan sama ikut masuk Islam, kecuali Ushairam aiias

Amr bin Tsabit bin Waqasy yang baru frrenyutakzlnmasuk Islam menielang

peristiwa perang Uhud. Setelah masuk Islam, ia ikut berperang dengan

gigih sampai akhitnya tewas ketika sedang menunaikan shalat dan hampit

selesai. Mendengar berita ini, Rasulullah ffi bersabda, "Amal yang sedikit

tetapi berpahala sangat banY ak."1 3

Bai'at Aqabat Terakhir

Islam semakin berkembang pesat di Madinah dan terus be\aya.

Selanjutnya Mush'ab pulang ke Makkah. Pada musim haii pada tahun

itu sebagian besat kaum Anshat yang sudah masuk Islam mauPun yang

masih musyrik berdatangan ke Makkah. Meteka dipimprn oleh Al-Barra'

bin Matur. Menjelang larut malam bedangsung peristiwa bi'at aqabah,

ada tujuh p"l"h tiga orang laki-laki dan dua orang pefempuan menunggu

kedatangan Rasulullah ffi. Meteka lalu membai'at beliau dengan sembunyi-

sembunyi karena takut ketahuan kaum mereka, dan iuga orang-orang kafir

Makkah. Meteka berbai'at akan melindungi beliau sebagaimana mereka

melindungi anak, isteri, dan kaum kerabat mereka.

Pada malam itu, orang Pefi^rna yang membai'at Rasulullah W adalah

Al-Barca'bin Matur. Tanganny^ yang putih segera memegaog tangan

Rasulullah ffi untuk menyatakan sumPah setia. Pada waktu itu, ikut hadir

Al-Abbas, pam nRasulullah w,yangmasih memeluk 
^g 

m kaumnya dan

belum masuk Islam. Iahanya sekadar ingin menemani keponokannyasaia.

Jum,at 
pertama Selain ShalatJum'at Di Madinah. Katanya, isnad hadits ini shahih atas syatat Muslim, meskipun

tid"kdiri*ryatk lolehAl-BukharidanMuslim,dandisetuiuiolehAdz-Dzahabi,Al-BaihtqidalzrmAl-Klbra
(ll/176,177),BabJunrlah Penduduk Suatu DesaYang Sudah\faiib Mendirikan ShalatJum'tgdtnlbm Hiyan

(tl/82).
72 lbntt Hi.yan (ll/ 83), dan Stbil Al-Hda lYa Al'Bzyad(IIIl198)'

73 SbahihAl-Bckhai(2808),KitabJihad,BabAmalsalehSebelumPeperangan,shabihMttslin(7900/144),Kitzb
Kepemimpinan, Bab Tetapnya Suga Bagi Orang Yang Mati Syahid, dan Ahaad (lll/290,291).
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Pada malam itu, Rasulullah 6 memilih dua belas oraflg pemimpin.

Mereka adaJahSa'ad bin Ztxanh,Sa'ad bin Ar-Rabi', Abdullah bin Rahawah,

Rafi' bin Malik, Al-Batra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Hiram ayahJabt

yang baru masuk Islam pada malam itu, Sa'ad bin Ubadah, Al-Mundzir bin

Amr, dan Ubadah bin Ash-Shamit. Kesembilan orang ini berasal dari suku

l(}razra| Sementara tiga sisanya yang berasal dari suku Aus adalah Usaid

bin Hudhair, Sa'ad bin Khaitsamah, dan Rifa'ah bin Al-Mundzr. Adayang

mengatakan, y^ng terakhit adalah Abu Al-Haitsam bin At-Taihan.

Adapun dua orang perempuan yang dimaksud adalah Ummu Umarah

alias Nusaibah binti Ka'ab bin Amr, yang puteranya bernama Habib bin

Zatdyang dibunuh oleh Musailmah, dan Asma'binti Amr bin Ady.

Setelah bai'at terlaksana, mereka meminta izin kepada Rasulullah ffi
untuk memperseniatu orang-otang yang hadir dalam bal' at aqabah dengan

pedang. Tetapi beliau tidak mengizinkannya. Lalu setan bertedak memberi

peringatan, "Hai orang- orangkafrr Quraisy, apakahkalian akan membiarkan

ia dan orang-orang itu yang telah berkomplot akan memerangi kalian?"

Mendengar hasudan ini, Rasulullah ffi bersabda, "Ini pasti setan yangakan

menghalangi pe\anjian aqabah.Ini pasti makhluk terkutuk. Demi Allah,

aku akan membuat perhitungan denganmu."Ta

Selanjutnya, Rasulullah ffi menyuruh mereka untuk kembali ke tempat

masing-masing. Esoknya, sebagian besar kaum Quraisy termasuk para

pembesarny^ szma menyerang mereka, bahkan sampai memasuki lereng

bukit yang dihuni oleh kaum Anshar. Mereka mengatakan, "Wahai kaum

I(hazrai, sungguh kami telah mendengar bahwa kemarin kalian telah

menemui teman kita itu. Bahkan kalian telah berjanji kepadanya untuk

berbai'at akan memerangi kami. Demi Allah, kami paling benci kepada suku

Arab yang berani menyulut api peperangan antarakita."

Mendengar hal itu, orang-orang musyrik dari kaum l{haznjyangada dt

sana menjadi marah. Mereka bersumpah kepada A[ah dan berkata, "Kami

benar-benar tidaktahu halini." LaluAbdultah bin Ubaibin Salul mengatakan,

"Itu salah, dan itu tidak pernah terjadi. Kaumku tidak akan rnembikin fitnah

7 4 I b ru H Lya n Ql / 86 -9 4), dar A h n ad (I1I / 460 -462)
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seperti itu. Seandainya aku berada di Madinah, kaumku tidak akan melakukan

sepetti itu sebelum meminta petimbangan padaku terlebih dahulu."

Orang-orang Quraisy lalu pulang meninggalkan mereka. Al-Barra' bin

Ma'rur pun beranjak menuju ke lembah Yauiai yang kemudian disusul oleh

teman-temannya kaum muslimin yang sedang.dikeiar oleh orang-ofang

Quraisy. Mereka berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Mereka mengikat

tubuh Sa'ad dan dinaikkan ke atas untaflya. Mereka membawanyaberiilan

sambil terus dihajar ramar-ramu dan disetet sampai memasuki Makkah.

Beruntung muncul Muth'im bin Ady dan Al-Harits bin bin Harb bin

Umayyah yang segera menyelamatkannya dart tangan mereka. Pada saat

itu, orang-orang Anshar berkumpul membicarakan Sa'ad bin Ubadah yang

hilang. Tetapi, tiba-tiba ia muncul di hadapan mereka. Selaniutnya mereka

semua pun bersama-samapulang ke Madinah.Ts

sss
Selama tinggal di Makkah, Nabi ffi terus mengaiak suku-suku untuk

beriman kepada Allah tk. Setiap musim haii beliau menemui mereka guna

meminta dukungan, supaya beliau bisa menyampaikan risalah Tuhannya,

dan mereka dijaniikan akan masuk sufga. Tetapi tidak ada satu pun suku

yang bersedia memenuhi aiakannya.

Allah menganugefahkan suatu kemuliaan kepada kaum Anshar. Ketika

Allah ddl hendak menjayakan agama-Nya, melaksanakan ianii-Nya, menolong

Nabi-Nya, mengangkat kalimat-N y a, dan menghukum muzuh-musuhNya,

Dia memanfaatkan kaum Anshar, karena Dia menginginkan kemuliaan

pada mereka.

Rasulullah ffi menuniuk enam orang di 
^rLtar^ 

mereka. Ada yang

mengatakan, delapan. Mereka sama mencukur rambut kepala mereka saat

berada di Aqabah Mina pada musim haii. Beliau duduk di depan mefeka,

dan mengajak mereka kepada Allah. Setelah beliau membacakan Al-Quf'an,

spontan mereka mau bergabung dengan A[ah dan Rasul-Nya.

Setibanya kembali di Madinah, mereka berdakwah mengaiak kaunnya

masuk Islam, sehingga 
^gam 

Allah ini cukup populer di tengah-tengah

75 ZadAl-Ma'ad (tl /43-49).
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mereka. Setiap perkampungan kaum Anshar pasti ada yang menyebut-

nyebut Rasulullah W. Dar masjid pefiarma yang di dalamnya dibacakan

Al-Qur'an ialah masjid BznZ',Nuqdi Madinah.

Kemudian pada tahun berikutnya, ada dtn belas orang laki-laki dari

kaum Anshar tiba di Makkah. Lima di 
^ntar 

mereka ialah terdiri dari enam

orang pernah hadir pada aqabat pertama. Mereka berbai'at kepada Rasulullah

ffi di aqabah. Setelah itu meteka pun pulang ke Madinah.

Lalu pada tahun berikutnya lagq,adatujuh puluh tiga kaum lakiJaki dan

dua orang perempuan dari kaum Anshar yang datang di Makkah. Mereka

adalah para anggota aqabrh yangterakhir. Mereka berbai'at kepada Rasulullah

ffi untuk selalu melind*S beliau sebagaimana mereka melindungi isteri,

anak-anak, dan diri mereka sendiri. Rasulullah danpxasahabatnya menemui

mereka. Dan beliau memilih dua belas orang pemimpin dari merela.76

Mengizinkan Muslim Makkah
Untuk Hijrah Ke Madinah

Rasulullah ffi mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke

Madinah, dan meteka pun segera melaksanakan hal itu. Orang yang pertama

kali berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad

beserta isterinya Ummu Salamah. Tetapi, wanita ini akhirnya tidak bisa

ikut betangkat. Selama setahun ia d:JLanng menyusul sang suami. Bahkan

ia dihalang-halangt untuk bisa bertemu dengan puteranya Salamah. Dan

setahun kemudian ia baru bisa berangkat ke Madinah bersama puteranya.

Ia dikawal oleh Utsman bin Abu Thalhah.TT

Selanjutnya, para sahabat mulai berangkat ke Madinah secara bertahap.

Sebagian menyusul sebagian yang lain dan seterusnya, sehingga akhirnya

yang tinggal, di Makkah hanya Rasulullah 6, Abu Bakar dan Ali bin Abu

Thalib. Kedua orang sahabat ini masih tirgg"t di Makkah karena memang

perintah Rasulullah ffi. Beliau telah mempersiapkan semuanya sambil

Zad Al-Ma'ad (I / 100,101).

Ibna Hiyan (17/770),dm Ibru Sa'adQ./775).
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menunggu kapan waktu y^flgs^rLg t tePat untuk berangkat meninggalkan

Makkah. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Be-kail8

oco

Rasulullah ffi memberikan rzinkepada,para sahabatnya untuk berhiitah

ke Madinah. Mereka bewgkatsecara betombongan dan dengan diam-diam.

Di antara mefeka, konon oraflgyang peftama kali berangkat adalah Abu

Salamah bin Al-Asad Al-Makhzumi. Ada yaflg mengatakan,yaitu Mush'ab

bin Umair.Te Mereka mendatangi pefkampungan-perkamPungan kaum

Anshar, dan mereka disambut dengan baik serta didukung dengan penuh

khidmat. Selanjutnya Islam semakin poPuler di Madinah.80

+o$

Para sahabat Rasulullah ffi mempersiapkan segala sesuatunya, mereka

pun secafa bersama-sama keluar meninggalkan Makkah dengan membau/a

anak isteri danhana,benda untuk bergabung dengan suku Aus serta suku

l(hazrai. Mereka tahu bahwa Madinah adalah negeri 
^m^n 

yang akan

memberi mereka pedinduflgan, sementata ofalg-ofang dari kaum Anshar

ifu terkenal sangat bailq budiman dan pemberani. Sementara itu, oraflg-orang

musyrik Quraisy merasa cemas kalau Rasulullah ffi segera menyusul dan

bergabung dengan mereka, karena beliau pasti akan menambah semangat

mereka.

Itulah sebabnya orzlflg-of2lr:rg musyfik Quraisy berkumpul di Dar

An-Nadwat. Tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh mereka yang absen.

Mereka semua hadir guna bermusyawafah membicarakan tentang Rasulullah

ffil. Bahkan dalam pertemuan ini ikut hadir pemimpin tertinggi dan sesepuh

mereka iblis yang menjelma dalam sosok seofang kakek dari Naid yang

mengenakan mentel dan kain PenutuP kepala. Mereka saling mengingatkan

soal Rasulullah ffi, dan masing-masing mereka mengemukakan pendapatnya'

Tetapi semua disanggah dan ditolak oleh si iblis tadi. Sampai akhirnya Abu

78 ZadAl-Ma'ad Sll/ 49'50).

79 ShahihAl-B&han Q925),Kiab Biografi Kaum Anshaq Bab Kedatangan Nabi 6 Dan Para Sahabamya Ke

Madinah.

80 ZadAl-Mt'ad(I/101).
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Jahal mengttrkan, "Setelah mendengar dan memperhatikan pendapat-

pendapat yang telah kalian kemukakan tadi, saya bisa menyimpulkannya

dengan satu pendapat."

"Apa itu?", taflya mereka penasaran.

"Setiap suku Quraisy harus mengajukan seorang pemuda yang kuat.

Dan setelah masing-masing kita beri sebilah pedang yang taiam, mereka

harus menghajar si Muhammad secara kompak, sehingga terkesan mati

bukan karcrta dikeroyok. Dengan demikian nanti dendanya ditanggung

betsama oleh semua suku. Selanjutnya orang-orang Bani Abdu Manaf

pasti tidak tahu apayang harus perbuat, katena tidak mungkin mereka akan

memusuhi semua suku."

"Aku sangat setuiu! Bagus sekali usul ini", kata si iblis tadi.

Setelah berselisih pendapat tefltang hal itu, akhfunya mereka sepakat.

Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah W dari sisi TuhannyaYang

Maha Suci lagt Maha Tinggi untuk membedtahukan tencana busuk mereka

inr. Jibril menyuruh beliau agariangan tidur malam itu."81

Hijrahnya Nabi ffi
dan Abu Bakar Ash-Shiddiq ke Madinah

Pada tengah hari, tidak seperti biasanya Rasulullah ffi mendadak

menemui Abu Bakar dan bersabda, "Segera tinggalkan rumahmu."

"Tetapi yang menjadi sasaran mereka adalah keluarga Anda, wahai

Rasulullah", kata Abu Bakar.

"Sesungguhnya Allah telah mengizinkan aku berangkat hij rzfrf',latabehat.

"Bersamaku, wahai Rasulullah ?", tanya Abu Bakar.

'\a", jawab beliau.

"Ayrh dan ibuku menjadi tebusan Anda. Silahkan Anda ambil salah

satu di arltara dua untaku tn7",kata Abu Bakar.

81 I bru Hislan $l / 722,723), dm I bm S a'ad ( / 17 5,17 6).
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"Baik. Tetapi harus dengan membeli", iawab beliau.82

Malam itu, Rasulullah ffi menyuruh Ali untuk tidur di nniangnya.Dan

dalam waktu yang bersamaan, beberap a orangkafir Quraisy beriaga-iaga dr

depan pintu rumah beliau. Mereka sedang menunggu beliau keluar untuk

dicutik. Bahkan mereka menginginkan kematian beliau. Mereka sudah

bersekongkol untuk ruatyangsangat culas itu.

Tetapi dengan tenang Rasulullah ffi keluar melewati meteka sambil

membawa segenggam pasir, kemudian beliau taburkan ke kepala mefeka,

sehingga mereka tidak bisa melihat beliau yang melenggang begitu sap senya

membaca ayat,"Dan Kani adakan di hadEan mereka dinding dan di belakang

mereka dinding (puk), dan Kani tatup (rotn) rnereka sehinga mereka tidak dapat

nelihat." (Yasin:9)

Selanjutnya, Rasulullah 6 menuiuke rumah Abu Bakar. Malam-malam

mereka berdua keluar dari sebuah pintu kecil di belakang rumah Abu Bakat

Seseorang kebenrlan sedang lewat di depan kediaman Rasulullah ffi.

Melihat ada beberapaorangdi depan pintu, iabertmya, "Kalian menunggu

siapa?"

"Muhammtd", jawab salah seorang mereka.

"Kalian sial dan rugi", kata orang itu, "Demi Allah, semalam

Muhammad sudah keluar melewati kalian sambil menaburkan pasit ke

kep ala-kep al a kaJian."

"Sungguh, kami tidak melihatnya",kata salah seorang mereka.

Mereka segefa bangkit sambil membersihkan bekas pasir di kepalanya.

Mereka adalah AbuJahal, Hakam bin Al-Ash, Uqbah bin Abu Mu'ayyath,

Nadhar bin Al-Hadts, Umayyah bin Khabq ztxrr' ahbnAl-Aswad, Thu'aimah

bin Ady, Abu Lahab, ubai bin Khalaf, dan si kembar Nabih Al-Haijai serta

Munabih bin Al-Haif ai. Pag-pag sekali Ali bin Abu Thalib bangun dad

tempat tidur. Ketika dttanya tentang di mana Rasulullah W,ia meniawab,

"Aku tidak tahu."

Selanjutnya Rasulultah W danAbu Bakar menuiu ke gua Tsur. Setelah

82 Sbahih Al-Bgkbai (3905),KitabBiografi-biogmfi Kaum Ansha4 Bab Hiitahnya Nabi 6 dm Pata Sahabat ke

Madinah.
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mereka memasukiny^, zdabba-Laba yang mendadak membikin sarang di

depan pintu gua tersebut. 83

Sebelumnya, mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uraiqith

Al-Laitsi, seorang ahli pemandu jalan yang waktu itu belum masuk Islam.

Mereka mempercayakan keamanafl perjalan aflfly^kepada orang ini. Mereka

telah menyerahkan unta mereka kepadanya, darl berjanji akan bertemu

dengannya di go, Tsur tiga hafllarg1.84

Sementara itu orang-orungkafir Quraisy terus melakukan pengejaran

terhadap Rasulullah ffi dan Abu Bakar. Mereka bahkan membawa seorang

ahli pelacak jejak. Dan ketika sampai di depan pintu gua mereka berhenti.

Disebutkan dalam ShabihAlSukhari dan Shahih Muslin, sesungguhnya

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang mereka

melihat ke bawah telapak kakinya, ia pasti akan mengetahui posisi kita."

Beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar,bagaimana menurut keyakinanmu

tentang dua orang yang pihak ketiganya adalah Allah? Jangan bersedih,

karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita."8s

Rasulullah W dan Abu Bakar bisa mendengar dengan jelas 
^p^ 

y^trg

mereka bicarakan di atas kepala mereka berdua. Tetapi Allah ik berkenan

membikin mereka buta dan nrli terhadap Rasulullah ffi danAbu Bakar. Amir
bin Fuhairah adalah seomng penggembala kambing milik Abu Brkar. Ia

ditugaskan sebagai mata-m^tauntuk mendengarkan berita yang beredar di

tengah-tengah penduduk Makkah, kemudian ia sampaikan kepada tuannya

tersebut. Dan setiap tiba waktu larut malam ia sudah berada di tengah-

tengah banyak otang.86

Kata Aisyah, kami telah mempersiapkan bekal bagi mereka berdua

dengan sebaik-baiknya. Kami masukkan rangsum dalam sebuah kantong

Ibw Soad(l/776-777),IbnHigun $l/124-125),dtnAbdurmzaqdalam AlMtshannafg /389), Kitab Pemng-
Perang Suci, Bab Otang-Onng Yang Berhijmh Ke Habasyah.

SbahihALB*hai (3905), Kitab Biogtafi-biogra6 KaumAnsha4 Bab HijrahnyaNabi6danPataSahabatKe
Madinah.

ShabibALBukbai (3652), Kitab Keutamaan-keutamaan Para Sahabat, Bab Biografi Kaum Muhajidn dan
Keutamaan Mereka,,dtnSbahihMssln (/2381), Kitab Keutamaan-keutamaan Para Sahabat, Bab DiAntara
Keutamaan Abu Bakari&.
ShahihAl-Bskban (3905), Kiab Biogtafi-biografi Kaum Ansha4 Bab Hiirahnya Nabi6 dan Pata Sahabat Ke
Madinah.
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yang terbuat dari kulit. Asma'binti Abu Bakat menyobek ikat pinggangnya

yang terbuat dafi kain menjadi dua potong. Yang sepotong ia gunakan untuk

tutup kantong tersebut, dan yang sePotong lagS ia gunakan untuk tutup

tempat air minum. Itulah sebabnya kenapa ia biasa dipanggtl Dryzta An-

Nathaqainyang berarti PeremPuan yang punya dua potong ikat pinggang.sT

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraksebuah riwayat yang

bersumber dari Umar, ia mengatakan, "Rasulullah ffi menuiu ke gua Tsur

ditemani oleh Abu Bakar.Terkadang i aber)alandi depan Rasulullah &, dan

terkadang pula ia berjalan di belakang beliau. Sampai akhirnya Rasulullah

merasa heran atas hal itu, lalu menanyakannya kepada Abu Bakat.

"Wahai Rasulullah",kata Abu Bakar, "Kedka aku ingat kita sedang

&.irr, aku memilih berf alan di belakang Anda. Tetapi ketika ingat kita sedang

diintai, aku memilih berialan di depan Anda."

"Wahai Abu Bakar, tpakah itu berarti kamu ingin sekali melindungi

aku ?", tanya beliau.

"Tentu, demi AIIah yang telah mengutus Anda dengan membawa

kebenaran", iawab Abu Bakal

Ketika sudah sampai di dekat gua, tiba-tiba Abu Bakar berkata,'Tolong

tetap berada di tempat Anda, wahai Rasulullah. Aku akan membersihkan

sekaligus memeriksa temPat ini demi keselamatan Anda."

Abu Bakar segefa tufurr memasuki gua. Dan setelah melakukan hal itu,

ia segera naik. Namun setelah bemda di atas ia tiba-tiba teringat bahwa masih

terdapat banyak batu.

'Tolong Anda tunggu sebentar lagi, wahai Rasulullah", kata Abu Bakar

yang kembali turun memasuki gua untuk membersihkan batu-batu yang

masih berserakan di dalamnya.

Setelah benar-benar bersih, Abu Bakar segera naik kembali dan berkata,

"silahkan turun, wahai Rasulullah." Beliau pun segera turun.88

SbabihAt-Btkhai (3905), dalam kitab dan bab yang sarrLa',danlbru Sa'ldQ'/17|..

Al-Hakim dalam Al-Mwadrak(ll/6), Kitab Tentang Hiirah, Bab Di Antara Keutamaan Abu Bakar S.
Katanya, isnad hadrts ini shahih atas syant Al-Bukhari dan Muslim seandainya udak ada unsrr irsal di dalamya,

walaupun tidak didwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan disetuiui oleh Adz-Dzahabi.
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Rasulullah ffi dan Abu Bakar tirggrl di datam gua Tsur serama tiga
hzri ttga malam, sampai al<hirnya orang-orang kafir euraisy menghentikan
pengejaran. Abdullah bin uraiqith datang dengan membawa dua ekor unta
yang segera mereka naiki menuju Madinah. Abu Bakar membonceng Amit
bin Fuhairah. Sementara Abdullah si pemandu jilanberadadi depan. Kedua
orangini menempuh perjalan an llrftah dengan mendapatkan pedindungan
dari Atlah d#.

GagoJmenangkap Rasuluilah W danAbu Bakar, orang-orang musyrik

Quraisy merasa perlu mengadakan sayembanbagi siapa sajayangsanggup

membawa Rasulullah dan Abu Bakar maka akan mendapatkan imbalan
hadiah yang cukup menggiurkan. Banyak orang yang tertarik dengan
sayembara ini, sehingga mereka ikut melakukan pengejaran. Namun Allah
tetap seriantiasa melindungi Rasulullah i&.

Ketika melewari sebuah suku dari keluarga besar Bani Mrdrii di mana
mereka harus melakukan pendakian dari Qudaid, salah seorang anggota suku
tetsebut melihat mereka. Ia segera menemui teman-temannya dan berkata,

"Aku tadi baru saja melihat sekawanan bayznganhitam di pantai. Dan aku
yakin mereka itu Muhammad serta sahabat-sahabatnya." Suraqah bin Malik
yangikut mendengar informasi ini p oharnapayangharus segera dilalrukannya.

Ia ingin menangkap Rasulullah ffi sendirian. Dan berdasarkan keahlian serta

pengalamanny^yaflgsudah-sudah, ia yakin akan berhasil melakukan hal itu.
Dengan berbohong ia mengatakan, "Mereka itu paling-paling dua orang
penduduk biasa yang sedang mencari unta yang tersesat." setelah diam
beberapa saat,ia segera bangkit berdid dan masuk ke dalam tendanya.

"Keluarlah dengan membawa ku da daibelakang tenda ini, dan tunggu
aku di balik bukti sana.",kata Suraqah kepada pelayannya.

Setelah membawa tombak dan mencoba ketajamartnyz, Suraqah
segera naik ke atas pungguflg kuda lalu memacunya dengan cukup kencang.

Dalam waktu yangrclaaf singkat ia sudah hampir dapat meny'usul.Jaraknya

sudah cukup dekat, karena ia sudah bisa mendeng t ap^yang dibaca oleh
Rasulullah ffi. Berbeda dengan Abu Bakar yang berkali-kali menoleh ke

belakang, mata Rasulullah ffi tetap menatap ke arah depan.
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"Wahai Rasulullah", kata Abu B^k^r, "Itu Suaqah di belakang tengah

mengejar kita."

Dan begitu Rasulullah,ffi selesai mendoakari Suraqah, seketika sepasang

kaki kuda yang dinaikinya tenggelam ke dasar tanah. Melihat hal itu, Suraqah

betkata setengah berteriak, "Aku yakin 
^Pa 

y^ng menimpaku ini pasti

karena doa kalian!. Tolong doakan aku kepada Allah supaya selamat, dan

aku berjanji akan menuruti keinginan kalian!."

Setelah didoakan oleh Rasulullah W, tiba-tiba kuda Suraqah dapat

berdiri lagi dengan tegak. Ia kemudian meminta beliau untuk menuliskan

sebuah c t^tan tentang peristiwa itu. Dan atas perintah beliau, Abu Bakar

menulisnya pada selembar kulit binatang.8e Tulisan ini terus disimpan oleh

Suraqah, dan tidak pernah diceritakan kepada siapa pun, sampai pada

peristiwa penaklukan kota Makkah. Baru pada saat itulah ia menemui

beliau dengan membawa surat tersebut, dan menceritakan kepada orang

lain tentang peristiwa yang sangat memalukan itu. Beliau bersabda, "Tetapi

hari ini adalah hari kesetiaan dan hari untuk berbuat kebaikan."

Suraqah menawarkan semua perbekalan yang dibawanya kepada

Rasulullah ffi dan Abu Bakar.Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak memer-

lukannya. Yang penting, kamu hentikan saja pengeiaran ini."

"Akan aku laksanakan", jawabnya.

Suraqah pulang ke Makkah. Di tengah ialan ketika melihat bebetapa

orang yang masih melakukan pengeiatan ia berkata, "Percuma kalian

melakukan pengejaran. Sebaiknya kahan hentikan saja sampai di sini."

Pada awalnya Suraqah bin Malik adalah orang yang begitu ggh i"gtn

mencelakakan Rasulullah W dan Abu Bakar. Namun belakangan ia iustru

menjadi pelindung mereka yang setia.

Dalam pe\alanan hijrah ke Madinah ini, Rasulullah ffi melewati dua

buah tenda milik Ummu Ma'bad, seorang perempuan nra dari suku Khaza'ah

yang menghabiskan usianya di tempat yang sepi. Ia seorang wanita yang

89 ShahihAt-Bukban (3906),Kitab Biografi-Biografi Kaum Anshar, Bab Hijtahnya Nabi 6 Dan Para Sahabat

Ke Madinah, dan Al-Hakin Q[l/6-7),Kita.bTentang Hijrah, Bab Di Antara Keutamaan Abu Bakar +$.

Kata Al-Hakim, isnad hadrts ini shahih atas syatat Al-Bukhari dan Muslim, kendatipun meteka berdua tidak

meriwayatkannya, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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baik dan dermawan. Ia pasti menjamu menyuguhkan makan dan minuman
kepada siapa saja yang lewat dan singgah di tendanya.

"Apakah Anda punya makanan?", t^nya Rasulullah ffi kepada wanita
tua itu.

"Demi AIIah, ma'af. Aku sedang tidak punya apa-apa," jawabnya.

"Selama setahun belakangan ini memang sedang musim paceklik."

Tiba-tiba pandangan mata Rasulullah ffi tertumbuk pada seekor

kambing yang sedang ditambatkan di dekat tenda.

"Kenapa dengang kambing ini, wahai Ummu Ma'bad ?", tanya
Rasulullah ffi.

"Kambing itu sangat kurus dan sakit-sakitafl", jawabnya.

"Apakah ada au susunya?."

"Keadaannya lebih panh lagl."

"Bolehkah aku memer ahnya? ."

""Silahkan. Jika menurut Anda masih ada at susunya perahlah."

Setelah Rasulullah mengusap tetek kambing kurus itu dengan tangaflflyr-

ser^yamenyebut-nyebut nama Allah, tiba-tiba ia memancarkan air susu yang

cukup detas. Bergegas Rasulullah meminta diambil sebuah beiana untuk
menampung air susunya. Beliau terus memenhnya sampai tuntas. Beliau

mempetsilahkan Ummu Ma'bad meminum susu kambingnya sampai puas.

Begitu pula yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Setelah semuanya merasa

puas, baru giliran Rasulullah 6 ikut minum. Untuk kedua kali Rasulullah 6
memerahnya sampai b ejana penuh. Selanjutnya beliau pamit meninggalkan

wanita itu untuk meneruskan perjalanan.

Tidak lama kemudian setelah Rasulullah dan romboflg nnyaberanjak

per81, suami Ummu Ma'bad datang dengan memrntun seekor kambing

yang juga berbadan kurus dan tampak seperti tidak ada dagingnya. Begitu

melihat air susu ia merasa heran.

"Dari mana kamu mendapatkan susu? Bukankah semua kambing
yang kita punya kurus-kurus semua?", tanyanyakepada isterinya Ummu
Ma'bad.
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,,Memang benar. Tetap i tadt 2lda seofang lelaki yang lewat lalu singgah

di sini. orangnya sangat baik", 
f 
awab Ummu Ma',bad sambil menyebutkan

ciri-ciri tamunya itu.

,,Aku yakin itu pasti orang yang sedang dicari oleh kaum Quraisy. coba

kamu jelaskan lagi ciri-ciriny^yanglain, wahai Ummu Ma'bad'"

"Penampilannya bersih rapi, wa)ahnya sangat tamPan, akhlaknya

mulia, sepasang m atanyamemancark an cahayayang berbinar-binar, tambut

alisnya tebal, posturnya sedang tidak tedalu ti"gg dan tidak terlalu pendek,

lehernya lembut, rambutnya hitam lebat, iika sedang berbicara mauPun

sedang diam ia tampak sangat berwibawa, dipandang dari fauh ia sangat

tampan, rtif'andang dari dekat ia tampak manis, gayabicxarrya santun dan

enak didengar, kalimat-kalimat yang keluat dari mulutnyalaksana untaian

sya'iryang sangatindah, ia memiliki teman-teman yang setia mengelilinginya,

yang begitu tekun mendengarkan setiap yang diucapkannya, dan yang

bersemangat menialankan setiap yang diperintahkannya. Ia tampak selalu

berseri-seri dan tidk pernah bermuka masam."

Mendengar itu Abu Ma'bad berkata dengan yakin, "Demi Allah, ini

pasti orang yang sedang dicari-cari oleh kaum Qutaisy. Aku iadi ingin sekali

menemaninya. Dan begitu ada kesempatan akt pasti akan mewuiudkan

keinginanku ini."

Tiba-tiba ia mendengar:

Semoga Atlah Sang Pemilik ArasY

m emberinY a balasan terb aik

karena ia telah berkenan singgah di tenda Ummu Ma'bad

meski hanYa sebentar

kemudian Pergi
sungguh beruntung orany yany menemani Muhammad

wahai kaum Qushai,
semo1a Allah meniauhkan kalian

d ari perbu a tan -perbu atan tercel a

yang tak berbalas Pahala
dan semoga Allah Pun berkenan

m el ahirkan an ak' an ak mu d a m er eka

sebag,ai pemimpin yang ditunggu-tunggu kaum mukmin

tanyakan kepada saudara perempuan kalian
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tentang kambin g d an bei an a

yang pernah digunakan untuk menampung air susunya

jika kalian tanyakan kepada kambingnya

ia akan memberikan kesaksian.eo

Kata Asma binti Abu Bakar, "Kami tidak tahu ke mana Rasulullah

& benda ketika ada jn muncul dari dataran rendah kota Makkah, lalu ia

melantunkan bait-bait sya'ir tadi. Otang-otang mengikutinya sambil tekun

mendengarkan suaranya. Mereka tidak bisa melihat sosoknya sampai

akhirnya ia pergi dal arah dataran titgs Makkah. Begitu mendengar

suafanya, kami jadi tahu ke mana arahnya Rasulullah ffi P.tg. Kami yakin

beliau sedang menuiu ke Madinah'"

o{8{0

Mendengar keberangkatan Rasulullah ffi dari Makkah dan sedang

dalam perjalantn menuju Madinah, setiap pag1han of^frg'orans Anshar

keluar ke pintu gerbang kota untuk menunggu kedatangan beliau. Dan

ketika sudah merasakan Panasnya tedk matahari, mereka baru pulang ke

tumah masing-masing.

Pada hari senin tanggal 12 Rabrul Awwal pada penghuiung tahun tiga

belas sejak peristiwa nubuwat, sebagaimanabia;sanya, mereka iuga keluar

ke tempat y^flgs^m untuk menunggu kedatangan beliau. Dan ketika terik

matahari sudah mulai terasa meflyengat kulit, mereka pun pulang. Tepat

pada hari itu, seorang w^rga keturunan Yahudi sedang mendaki salah satu

bukit di Madinah, dan dari kejauhan sec fL samaf ia melihat Rasulullah ffi

sefta fombongan sahabatnya tampak berwarna putih. Namun tetkadang

lenyap ditelan fatamorgana. Tiba-tiba ia berseru, "Wahai orang-orang! Itu

teman kalian sudah datang! Itu kakek yang kalian tunggu-tunggu selama

ini sudah tiba!."

Mendengar sefuafl itu seketika orang-otang Anshar segera membawa

senjata lalu beranjak hendak meniemput Rasulullah ,ffi. Meteka mendengar

90 Al-Hakim,ll-Milrtadrak(lll/9-10),KitabHiirah,BabCeritaTentangUmmuMa'baddalamperistiwahiirah.
Katanya, hadits ini shahih atas syant Al-Bukhari dan Muslim, walaupun mereka tidak metiwayatkannya, dan

disetujui oleh Adz-Dzahabi. Diketengahkan olehAl-HutsarndiltmMEna'A7'Zawa'id(1/ 58-60). Katanya,

hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan di dalam isnadnya tetdaPat nama beberapa perawi yang

dikenal identitasnyr.Llhat,Ibru Sa'ad (l/ 177 -179).
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gemuruh suara takbir di rumah Ibnu Amr bin Auf. Tak aya'L, seluruh kaum

muslimin juga ikut mengumandangkan seruan takbit sebagai ungkapan

rasa gembita atas kedat^fig tt Rasulullah 6. Mereka berduy'un-duyun dan

berbaris fapi ingin menyambut beliau. Mereka membedkan penghormatan

kepada beliau sebagai seofang Nabi. Mereka mengelilingi beliau dengan

petasa n senaflg. Lalu turunlah wahyu kepada beliau, "Maka sesunguhnla

Allab adalab Pelindungrga dan (begita pala) Jibil dan orang-orang muktninlang baik;

dan selain dari itu malaikat-nalaikat adalah penolongnla pala. " (At-Tahrim: 4)

Nabi ffi terus berjalan samPai akhirnya berhenti di sebuah bangunan

kubah milik keluarga besar Bani Amr bin Auf. Beliau singgah di rumah

Kultsum bin Al-Hadam. Ada yang mengatakan, beliau singgah di rumah

Sa'ad bin Khaitsamah. Tetapi yang kuat ialah pendaP^tyaigpertama tadi.

Selama sepuluh hari beliau titggrt di tengah-tengah keluarga besar Bani

Amr bin Auf, dan selama itu beliau membangun masjid Qubah, sebuah

mas jid pefiama yang dibangun setelah nubuwat.el

Pada hari Jum'at berdasarkan perintah Allah, Rasulullah ffi harus

melanjutkan perjalanan. Dan kebetulan beliau menunaikan shalat Jum'at

bersama orang-ofang dad keluarga besar Bani Salim bin Auf. Selesai shalat

Jum'at beliau mengumpulkan mereka di masiid yang tedetak di dalam

lembah tersebut.

Kemudian Rasulullah ffi melaniutkan perjalanan . Orang'otang berebut

memegangi tali kekang unta yang beliau naiki yang mengangkut barang-

barangtermasuk senjata. Melihat itu, beliau bersabda, "Biatkan saia unta ini,

katena ia sudah adayangmenyuruh. Unta beliau terus berialan.Dan setiap

pemilik rumah di perkampungan kaum Anshat yang dilewati beliau pasti

mefasa senang jika beliau berkenan singgah. Mereka bahkan menawari beliau

untuk mampir. Namun beliau menjawabnya dengan betsabda, "Btatkansaia

untaku ini berfalan, karena ia sudah adayangmenyutuh."

Setelah terus berjalan, akhirny^ffita beliau sampai di masiid Nabawi

yang sekarang ini, lalu berhenti menderum. Namun tidak berapa lama

9l lbnn Sa>d (l/ 180), Al-Hakim dtltmAl-Mtstadra,€ (II/11), Kitab Hijrah, Bab Kaum Anshar Menghadap

Rasulullah if dan Para Sahabamya. Katanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun

meteka tidak meriwayatkannya, dan disetujui oleh Adz Dzahabi.
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kemudia unta itu berditi kemudian berjalan sebentar. Setelah menoleh

ke belakang, ia kembali dan berhenti menderum lagi di tempat semula.

Kemudian Rasulullah 6 baru turun dari untanya. Inrlah tempat kediaman

keluarga besar Bani An-Najjar yang masih termasuk paman-paman

Rasulullah 6. Peristiwa ini atas pertolongan Allah, karena rupanya Dia

menghendaki beliau singgah di kediaman paman-pam^nny^ sebagai bentuk

penghormatan terhadap mereka.

Orang-orang masih tetap bersemangat membujuk Rasulullah W agar

berkenan singgah di rumah mereka. Melihat itu, Abu Ayy"b Al-Anshari

segera menuntun unta Rasulullah ffi dan membawa beliau masuk ke

rumahnya. Sambil berjalan Rasulullah 6 bersabda, "Seseorangitu betsama

binatang tunggangannya."

Lalu, muncullah As'ad bin Zawah yang langsung memegang tali

kekang unta beliau.ez Ia membacakan bait-bait sya'it sepetti yang biasa

dilantunkan oleh seorang penyair bernama Abu Qais Sharimah Al-Anshari.

Dan Ibnu Abbas hafal bait-bait tersebut.e3

Kata Ibnu Abbas, Rasulullah ffi masih berada di Makkah ketika beliau

diperintah oleh Allah untuk berhijrah, dan diturunkan wahy'u kepadanya,

"Dan katakanlab, "lYahai Tuhan-ka, masukkanlah aku secara masuklang benar

dan keluarkanlab (puk) aku secara keluarlangbenar, dan berikankh kepadaku dari

sisi Engkau kekuasaanlang menolong. " (Al-Istaa': 80)ea

Kata Qatadah, Allah mengeluarkan Nabi W dari Makkah ke Madinah

secata" keluar yang benar. Rasulullah mengetahui bahwa dirinya sama

sekali tidak memiliki kemampuan menjalankan perintah tetsebut t^np^

punya kekuasaan. Makanya kemudian beliau memohon kepada Allah d6

kekuasaan yang menolong. Dan ketika masih berada di Makkah, Allah Yang

Maha Mulia lagi Maha Ago.g memperlihatkan kepada beliau negeri tujuan

hijrah, sehingga beliau bisa bersabda kepada para sahabat, "Aku bermimpi

Ibru Hiyan (11 / 737 -139, dm lbm S a'ad ( / 182-183).

Bait-bait syaritini ditutukan oleh llzrl Hiyanll / 154.

At-Timid{ (3139), Kitab Tafsir, Bab Swat Bani Ista'il. Kaanya, hadits ini hasan shahih. dan Al-Hakim dalam

Al-MnstadrakQll /3), Kitab Hilrah. Katanya, isnad hadits ini shahih, walaupun tidak diri*ayatkan oleh Al-
Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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diperlihatkan negeri tujuan hii."h kalian; yaitu negeri yang memiliki banyak

pohon kurma di antan dua tanah yang tidak berpasir."es

Disebutkan oleh Al-Hakim dalanAl-Mustadrak sebuah txvayzt dari Ali

bin Abu Thalib, sesungguhnya Nabi ffibertarrya kepadaJibril, "Siapa yang

akan menemaniku berhijrah?" Jibril meniawab, "Abu Bakar Ash-Shiddiq."e6

Kata Al-Barra', orang Pertama di antaru para sahabat Rasulullah ffi

yang datang kepada kami di Madinah adilah Mush'ab bin Umair dan Ibnu

Ummi Maktum. Mereka-lah yang mengaixkanAl-Qur'afl kepada manusia.

Kemudian datanglah Ammar, Bilal, dan Sa'ad. Lalu menyusul Umar bin

Al-Khathab & bersama dua puluh orang yang menunggang kendaraan.

Selanjutnya datanglah Rasulullah 6. Aku melihat ofang-orang tampak

sangat gembira ketika melihat beliau. Bahkan aku melihat kaum wanita dan

anak-anak sama mengatakan, "Itu Rasulullah 6 sudah iba."e1

Kata Anas, aku melihat Rasulullah & padahari ketika beliau memasuki

Madinah, dan aku sama sekali tidak petnah melihat hariyang seindah hari

itu. Aku juga melihat Rasulullah ffipadahariwafatnya.Danaku sama sekali

tidak pemah melihat had yang sebutuk dan suram hari itu."e8

Nabi 6 ti.ggrl dirumahAbuAyprb hinggabeliau selesai membangun

kamar dan masjidnya. Ketika masih berada di rumah Abu Ayprb, beliau

mengutus Zaidbin Haritsah dan Abu Rafi'ke Makkah untuk meniemput

anggota keluarganya. Beliau memberi mereka dua ekor unta dan uang

sebesar lima ratus dhham. Beberapa hari kemudian mereka kembali lagi

ke Madinah dengan membawa kedua puteri beliau Fatimah dan Ummu

Kultsum, Saudah binti Zum'ah isteri beliau, dan Usamah btnz21;d beserta

ibundanya Ummu Aiman. Sementara Zunab puteri Rasulullah 6 tidak

diperkenankan oleh suaminya Abul Ash bin Rabi' dad suku \{haztai.

Shahih Al-Bukhari (2297),li:Lte;bKtfalah, Bab Keikutsertaan Abu Bakar r& pada perianiian Nabi 6, dan Al-

HtkimdatarnAt-M*tadrak (III/3-4), Kitab Hqrah, Bab Mimpi Rasulullah 6 melihat negeri hiitah. Katanya,

hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhad dan Muslim, meskiprm mereka tidak meriwayatkannya, dan disetuiui

oleh Adz-Dzahabi.

Al-Hil4mddariAt-Murtadrak(Il/5), Kitab Hijmh, Bab HijmhnyaAbu Bakat#Ke Madinah Dengan Seluruh

Httanya. Kata Al-Hakim, isnad dan matan hadits ini shahih, meskipun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari

dan Muslim. Kata Adz-Dzrhrbi,htdits ini shahih gharib."

S hahib Al-Btkbai (4941), Kitab Tafsir, Bab surat Al-Ala.

Ahnad (lll/ 122-723) dmAd-Daini(88), Kitab Mukadimah, Bab Wafamya Nabi 6.
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Abdullah bin Abu Bakat ikut dalam rombongan mereka bersama beberapa

anggota keluarganya yang lain. Di antaranyaiaLah Aisyah. Mereka tinggal

di rumah Haritsah bin An-Nu'man.ee

soo

Selanjutnya, Allah mengizinkan Rasul-Nya untuk berhijrah. Beliau

berangkat p adabaiSenin bulan Rabi'ul Awwal. Ada yang m engat^kall., pada

bulan Shafar. Pada waktu itu, beliau berusia lima putuh tiga tahun. Beliau

ditemani Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Amir bin Fuhairah budak Abu Bakar,

dengan seorang pemandu jalan bernama Abdullah bin Al-Uraiqith Al-Laitsi.

Rasulullah ffi dan Abu Bakar memasuki gua Tsur. Setelah tinggal di sana

selama drgahat, mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan melewati

ialur pantai. Mereka sampai di Madinah pada hari Senin tanggal 10 Rabi'ul

Awwal. Ada yang mengatakan, tidak seperti itu. Di Madinah beliau singgah

di sebuah bangunan kubah yang terdapat dt datann tinggr milik keluarga

besar Bani Amt bin Auf. Ada yaflg mengatakan, beliau tinggal di rumah

Kultsum bin Al-Hadam dan iuga ada yang mengatakan, di rumah Sa'ad bin

Khaitsamah. Yang paling populer ialah penda p^t y 
^ng 

pertama.

Di tengah-tengah mereka Rasulullah ffi tinggal selama empat belas hari.

Beliau berhasil membangun masjid Qub a.PadahaiJum'at beliau meneruskan

perjalanannya, dort melaksanakan shalat Jum'at di tengah-tengah keluarga

besar Bani Salim. Di sana beliau dan rombongan kaum muslimin mengadakan

pertemuan dengan mereka yang berjumlah seratus orang.

Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dengan menaiki ufltanya.

Orang-orang sama mencegat beliau dan membujuk agar beliau berkenan

singgah di rumah mereka. Bahkan mereka sampai pedu memegang tali kekang

unta beliau agar bersedia singgah. Tetapi dengan santun beliau menjawab,

'Bljrrrrkansaja unta ini berjalan, l<arcnala sudah diperinah."lm Unta itu akhirnya

berhenti dan menderum di masjid yang sekarang disebut Masiid An-Nabavri

yang semula merupakan sebuah kandang kambing milik Sahal dan Suhail

99 IbruSa'ad$/183).
100 Sudah dikemukakan sebelumnya. Liftag Dah'ilAn-Nabsypat oleh Al-Buhaqt (Il / 512).
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dari keturunan keluatga besar Bani An-Najjar. Beliau tunrn dari unta, Ialu

memasuki rumah Abu Ayyub Al-Anshari.1o1

tso
Kata A.z-Zuhri, Unta Nabi ffi berhenti dan mendetum di tempat

masiid beliau yangpada waktu itu digunakan untuk shalat oleh beberapa

oraflgdari kaum muslimfur. Sebelumnya temPat itu adalah bekas kandang

kambing kepunyaan Sahal dan Suhail, dua anakyatim dari kaum Anshar yang

menjadi asuhanAs'ad btnZtxarah. Kandangitu ditawar oleh Rasulullah ffi

langsung dari mereka untuk beliau jadikan sebagai masiid. Tetapi mereka

mengatakan, "Kami hibahkan saja kepada Anda, wahai Rasulullah." Beliau

tidak mau. Beliau akhitnya membeli dari mereka sehatga sepuluh dinar.

Semula bangunan masjid ini hanya berupa di"di"g tanpaataP,dan kiblatnya

menghadap ke Bait Al-Maqdis.

Sebelum kedatangan Rasulullah ffi di Madinah, tempat ini biasa

digunakan oleh As'ad brnZrarzrah untuk shalat daniuga untuk berkumpul

dengan teman-temannya, Di dekat tempat ini terdapat sebatang pohon

gharqad, bekas rerunruhan bangunan, beberapa batang pohon kurma dan

bekas kuburan orang-orang musyrik. Adalah Rasulullah W yangmenyrrruh

untuk membongkat kuburan, metatakan bekas reruntuhan menebang

pohon, dan meluruskan kiblat masjid. Beliau membuat sisi kiblat sampai

ke belakang memanjang belarak setatus hasta. Begitu pula dengan

dua sampingnya |uga be\ank seratus hasta atau bahkan kurang. Beliau

membikin pondasinya kurang lebih sedalam tiga hasta. Kemudian beliau

membangunnya dengan menggunakan batu bata. Dalampembangunan ini

beliauikut terjun langsungbersama-sama mereka. Bahkan beliau juga turut

mengangkut sendiri batu bata senyamelantunkan sya'ir untuk memberikan

semangat kerja kepad 
^ Para sahabat:

Ya Allah,
tidak ada kehidupan yan6 seiati
selain kehidupan akhirat
tolong, ampunilah
kaum Anshar dan kaum Muhaiirin.

701 Zad Al-Ma'ad (l / 101-102).
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Beliau juga melantunkan sya'ir:

Beban ini tidaklah seberat di lftaibar
dengan ini aku ingin berbaldi dan mensucikan
Tuhanku.t@

Sambil mengangkut batu batt,parasahabat juga terdengar ikut melan-

tunkan bait-bait sya'ir. Salah seoraflg mereka melantunkan sya'ir berikut ini:

Kalau kita diam saja
sementara Rasul ikut bekefia
ini jelas bisa membuat hta tersesat

Rasulullah ffi menghadapkan kiblat masjidnya ini ke arah Bait Al-
Maqdis. Beliau memasanginya :drga pintu; yakni pintu belakang, pintu
yang diberi t\ ma Ar-rabmat, dan pintu yang biasa beliau gunakan masuk.

Tiangnyaterbuat dari batang pohon kurm a, dat at^pny^dri pelepah kurma.

Ada yang mengatakan, masiid ini tanpa menggunakan at^p. Dan ketika

dttanya alasannya, beliau menjawab, "Biar seperti bangsal milik Musa." Di
samping masjid, beliau.membangun kamar-kamar isterinya juga dengan

menggunakan batu bata. Sementua 
^tapnya 

dengan menggunakan batang

dan pelepah pohon kurma. Selesai membangun semua itu, beliau kemudian

memboyongAisyah ke rumah yargiabangun khusus untuknya yang terleak

di depan bangunan masjid. Dan beliau juga membangun untuk Saudah binti
Zum'ah sebuah rumah yang lain.lo3

Mempersaudarakan Kaum Muhajirin
dengan Kaum Anshar

Selanjutnya, Rasulullah 6 berusaha mempersau dankan ant^r^kaum

Muhaiirin dengan kaum Anshar bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka

berjumlah sembilan p"l"h orang. Separohnya terdid dari kaum Muhajirin,

dan separohnya lagi terdiri dari kaum Anshar. Beliau mempersaudarakan

mereka dengan tujuan untuk membangun perasaan saling menyayangi.

102 IbruSa'adQJ184-185).Lihat,ShahihAl-Btkbai(3906),KitabBiografiKaumAnshaqBabHijmhNabiSdan
Para Sahabat Ke Madtnth,dm Sbahih Mtstn (524/9),Kitab Masjid-Masiid dan Tempat-tempat Shalat, Bab.
Membangun Masiid Nabi 6.

103 IbruSa;adQ,/185)
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Mereka bisa saling mewarisi jtkadayang mati, meskipun di antata mereka

tidak ada hubungan kerabat. Hat ini hanyt berlangsung sampai teriadtnya

peristiwa pefang Badat. Namun setelah Allah Yang Maha Mulia lagi Maha

Ago.g menurunkan fi rman-Nya surat Al-Anfal ayat 7 5, " O rang-orang 1 ang

nempunlai habungan kerabat ita sebagiannla lebih berhak terhadap sesaman)a

(daripadayng bukan kerabat) di dalan kitab Allah", trraka hak saling mewaris

tersebut dikembalikan kepada hubungan kekerabatan, bukan kepada

hubungan persaudaraan seperti itu.1oa

Sesama kaum Muhafirin tidak memeflukan persaudaraan Islam,

persaudaraan sekampung halaman dan kedekatan nasab. Berbeda dengan

persaudaraan kaum Muhaiirin dengan kaum Anshar. Kalau beliau

mempefsau darukan a$tal: sesama kaum Muhaiirin, maka orang yang paling

berhak untuk dijadikan saudara ialah manusia yang paling beliau cintai, yang

menyeftainya dalamperjalan n hifrah, yang menemainya di gua Tsur, dan

yang merupakan sahabat paling mulia, yaitu Abu Bakar, sehingga beliau

sendiri sampai pernah bersabda,

*<':W klJ,rjl fl; *r$r pi ,yt& J3 i' ' ."tr6'),t{ei' ?'q, [;l'p.-'trir*l
,, 

s eanlairry a boleh mmgarnbit rr * dns l<pknsih dari marutsia, niscay a aku al<nr

mennlihAbuBal<nrsebagail<zkasih.Teapipersaudnraanlslamiwbbihutama."

Dalnnredal<silaindisebud<nr, "Tewqiiaado)ahsaularasel<aligurs sdfratku.'t10s

Inrtah persaudaraan dalam Islam, meskipun bersifat umu1n, sebagai-

manaya{Lgdisabdakan oleh Rasulullah ffi,'Aku ingin sekali melih^ts trdata-

saudaraku." Para sahab at beftanya, "Bukankah kami ini saudara-saudara

Anda?" Beliau bersabda, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-

104 ShabihAl-B*hari (4580),Kitab Tafsir, Bab Firman Allah id, "Bdgi ia?-tio? hattapetingakt dai hartalang

tlitingalkar ifu bqakdan kaib /etabat,KarzijadikanPepais-pewaisnlta",AbaDad(2921-2922),Kitab Pembagian

Hatta Pusaka, Bab Menasakh Pembagian Harta Pusaka Lewat Akad dengan Pembagian Harta Pusaka dari

Jalut Hubungan Kekertbarzn,darAn-Nasa'i,drbmAlfubra (6417),Kiab Pembagian Hatta Varisan, Bab

Hubungan Saudata.

705 Shahih Al-Bskhai (3656-3657), Kitab Keutamaan-Keutamaan Sahabat, Bab Sabda Nabi 6, "Seandainya

aku boleh mengambil seorang kekasih", sera dari hadits Ibnu Abas, dan Shahih Muslim (ll/2382),K\tab

Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, Bab Keutamaan Abu Bakat As Shidiq dad hadits yang diriwayatkan

oleh Abu Sa'id, dzn $ll/238\ ddhadits Abdullah bin Mas'ud.
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saudaraku ialah orang-oraflg yang datang sepeninggalanku tetapi mereka

tetap beriman kepadaku, walaupun mereka tidak pernah me1ihatku."106

Dalam prespektif persaudaraan seperti ini, Abu Bakat Ash-Shiddiq

menempati peringkat yang paling tinggi. Sahabat memiliki predikat saudara.

Begitu pula dengan para pengikut dari generasi yang datang belakangan.

Perjanjian Nabi ffi dengan Orang-orang Yahudi
Rasulullah ffi mengadakan perjanjian dzmai dengan kaum Yahudi

di Madinah. Beliau menuliskannya dalam sebuah surat perjanjian. Ketika
hal ini didengar oleh Abdullah bin Salam, ia segera ikut bergabung dan

menyatakan masuk fshm.107 Sementara sebagian besar yang lain menolak,

karcna tetap memilih ingin kafir.

Mereka terdiri dari ldrga suku; yakni suku Bani Qainuqa', suku Bani

Nadhit dan suku Bani Quraizhah. Ketiga suku ini memerangi beliau. Beliau

memberikan jaminan keamanan kepada sukuBani Qainuqa', mengusir suku

Bani Nadhir, dan memerangi suku Bani Quraizhah serta menjadikan anak

berikut isteri mereka sebagai t^wanatu Swat Al-Hasyr turun menyinggung

tentang Bani Nadhir, dan surat Al-Ahzab turufl menyinggung tentang Bani

Quraizhah.l08

Kembalinya Orang-orang yang
Berhijrah ke Habasyah

Mendengar para sahabat s^ma bethijrah ke Madinah, sejumlah tiga

p"l"h tiga orang dad kaum imigran muslim yang sedang berada di Habsyah

sama pulang. Tu,uh onngdtantara mereka ditahan di Makkah. Sisanya sudah

sampai di Madinah bersama Rasulultah ffi. Sementara sisanya lagi menyusul

hijrah ke Madinah dengan menggunakan kapal pada tahun ketujuh yang

bettepatan dengan terjadrnya peristiwa di Khaibar. 10e

706 ShabibMsfinQ49/39),KitrbBersuci,BabAnjuranMembasuhAnngotaWudhuYangKelakDiAkhtat
Akan Memamcatkan Cahaya.

107 Lihat, Shahih Al-Bukhari (3938), Kitab Biogafi Kaum Anshat, Bab (51)
708 Zad Al-Ma'ad (111 / 62-65).

109 Shahih AI-Bd&an @%0-4231), Kitab Penng-Pemng Suci, Bab Perang Khaibat
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Tentang Pemindahan Ka'bah

Nabi ffi biasa shalat dengan menghadap ke kiblat Bait Al-Maqdis.

Tetapi kemudian beliau ingin mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Beliau berkata

kepada Jibril, "saya ingin sekali Allah memalingkan waiahku dari kiblat

orang-orang Yahudi."

,,Aku ini kanhanyahamba. Sampaikan saia keinginan Anda itu kepada

Tuhan Anda, dan mohonlah kepada-Nya", iawabJibril'

Nabi ffi kemudian menengedahkan waiahnya ke langit sefay^ berdoa

mengharapkan hal itu. Kemudian Allah ilki menurunkan wahyu dalam surat

Al-Baqarah ayat 744 kepada beliau, "sung*h Kani (seing) melihat mukamu

nenengadah ke kngit. Maka sungah Kami akan menalingkan kanu ke kiblatlang

kama sukai. Patingkantab mukama ke arab Maiidil Haran'"

Peristiwa ini terjadi satu tahun emPat bulan setelah kedatangan beliau

ke Madinah, atau dua bulan sebelum tetiadinyaperistiwa Perang Badar.110

Kata Muhammad bin Sa'ad yang mengutip dari Hasyim bin AI-

Qasim, dari Abu Mi'syat, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzhi, ia

berkata, "Sama sekali tidak ada seorang nabi pun yang menyalahi nabi

yang lain dalam masalah kiblat maupun dalam masalah sunnah, kecuali

sesungguhnya Rasulullah 6 menghadap ke Bait Al-Maqdis ketika beliau

tiba di Mad.inah selama enam belas bulan. Selaniutnya beliau membaca

firman Allah surat Asy-Syura 
^yat 

L3,"Dia telab menslariatkan bagi kana

tentang agama apaJang telab diwasiatkan-1.{1a kepada Nub dan apayng telah

Kam i wa b1 t kan kep adam u.' ^r1

Di balik peristiwa Allah meni adikan kiblat menghadap Bait Al-Maqdis

kemudian memindahkannya ke Ka'bah terdapat beberapa hikmah yang

agung, dan sekaligus uiian bagi kaum muslimin, ofang-orang musyrik,

otartg-or ng Yahudi, dan iuga or^rtg-otafigmunafik'112

170 IbruSa,ad(l/186).Iihat,At-TnrrltdziQ962),KittbTafsir,BabSutatAl-Baqarah.Katanya,haditsinihasan
shahih.

117 IbmSa'adG/787r
112 lihat, Lihat kitrbkxn Badai' AlTafsir ( / 340-365)'
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Kaum muslimin meflanggapinya dengan mengatakan, "Kami
mendengar, dan kami taat." Mereka juga mengatakan seperti yang

dikutip dalam firman Allah surat Ali Imran ayatT, "Kami beriruan kepada

Etahalatlang mutasjtabihat, semuanla itil dari sisi Tuban kami." Mereka inilah

orang-orangyarLgmemperoleh petunjuk Allah, dan mereka tidak merasa

keberatan atas hal itu.

Orang-orang musyrik menanggapinya dengan mengatakan, "Dengan

kembali menghadap ke kiblat kami, seolah-olah Muhammad kembali kepada

agama kami, dan inilah yang benar."

Orang-orang Yahudi menanggapinya dengan mengatakan,
"Sebelumnya Muhammad memang telah menyalahi kiblat para nabi.

Seandainya benar seorang nabi, tentu ia akan shalat menghadap ke kiblat

para nabi yanglain."

Sementara orang-orang munafi k menganggapinya dengan mengatakan,

"Rupanya Muhammad tidak tahu ke manaia harus menghadap. Jika yang

benar kiblat yang pertamaberari ia telah mengabaikannya. Dan iika yang

benat kiblat yang kedua, berarti ia keliru. Banyak komentar yang keluar

dari otang-orang yang bodoh. Sementara masalahnya adalah seperti

yang difirmankan oleh Allah dtri surat Al-Baqarah ayat 743, "Dan sunguh

(pernindaban kibkt) itu terasa amat berat, kecaali bagi orangorangJang tekh diberi

p e tu nj a k o h h Al la h. " (Al-B aqar ah: 1 43) Pemindahan kiblat merupakan ujian

yang diujikan oleh Allah terhadap hamba-hambaNya, supaya bisa tedihat

dengan jelas siapa di antaru mereka yang konsisten mengikuti Rasulullah

W dan siapa yang berbalik ke belakang."ll3

Perang-perang yang Dikuti Oleh Rasulullah ffi
Peristiwa-peristiwa peraflg besar, perang-perang kecil, dan ekspedisi-

ekspedisi, semuanya terjadi dalam tenggangwaktu selama dua puluh tahun

pasca peristiwa hijrah ke Madinah. Peristiwa pe:or,g yang diikuti oleh

Rasulullah ffi sebanyak dua puluh tujuh kali. Ada yang mengatakan, dua

713 Zad Al-Ma'ad Afi / 66-67).
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p"l"h lima kali. Danadayang mengatakan,dua puluh sembilan kali. Tetapi

ltgaadayang mengatakan,bukan dua tuiuh puluh kali dan iuga bukan dua

puluh lima kali atau dua puluh sembilan kali. Dari iumlah sebanyak itu,

beliau ikut terjun langsung dalam sembilan pedstiwa Perang; yakni perang

Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Qutaizhah, perang

Bani Al-Musthaliq, perang Khaibar, perarig penaklukan kota Makkah,

perang Hunain, dan petang Tha'if. Ada yang mengatakan, beliau iuga

ikut terjun langsung dalam perang Bani Nadhir Al-Ghabah dan Perang

Wadi AI-Qura.

Sementara peristiwa-peristiwa Perang kecil atau ekspedisi-ekspedisi

berjumlah hampir enam puluh kali. Perang yang tergolong perang besar

atau perang induk ada tujuh; yakni perangBadar, Perarlg Uhud, Perang

Khandaq, perang Khaibar, perang penaklukan kota Makkah, perang Hunain,

dafl petang Tabuk. Peristiwa-peristiwa Perang inilah yang disinggung oleh

Al-Qur'an. Perang Badar disinggung dalam surat Al-Anfal. Perang Uhud

disinggung padabag1an akhir surat Ali Imran, yakni fitman Allah M,"Dan
(ingatkh), ketika kana berangkat pada pagi hari dai (ranab) keluarganu akan

menempatkan para muknin pada beberapa tempat untuk berperang", yakfii mulai

dari ayat 1,27 sampu ayat menielang akhit. Kisah tentang peristiwa Perang

Khandaq, perang Bani Quraizhah, dan perang Khaibar disinggung pada

permulaan surat Al-Ahzab.PenngBani Nadhir disinggung dalam surat Al

Hasyer. Dan kisah tentang peristiwa perang Hudaibiyah dan perang Khaibar

disinggung dalam surat Al-Fath. Secara tegas Allah menyebutkan tentang

kemenangan bag pasukan kaum muslimin dalam surat An-Nashr.

Rasulullah 6 menderita luka hznya terjadi pada satu peristiwa Perang

saja, yakni perang Uhud. Dalam peristiwa perang Badar dan perang

Hunain, baLatentaradari malaikat ikut berperang membafltu beliau. Bahkan

maloikat juga terjun pada peristiwa perang Khandaq, sehingga membuat

pasukan kaum musyrik menderita kekalahan secara telak. Waktu itu mereka

melempari wriah-waiah pasukan musyrik dengan batu, sehingga mereka

sama larr turrggang langgang. Kemenangan gemilang diraih pasukan kaum

muslimin dalam dua peristiwa perarlg; yakni dalam perang Badar dan perang

fan;l,,9at; t lr.q'hpu fanll Pasolol/al, 81
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Hunain. Rasulullah 6 berperang dengan menggunakan senjata manjaniq

dalam satu-satunya perzng, yakni perang Tha'if. Dan beliau membikin
benteng pedindungan berupa parit hanya dalam satu peristiwa petang saja,

yakni perang Khandaq 
^t^:upe:oLflgAhzab 

atas usul Salman Al-Farisi.S.114

Bendera yang Pertama Dkibarkan Nabi ffi

Bendera pefi^m^ yang dikibarkan oleh Rasulullah W adalah untuk

diserahkan kepada Hamzohbin Abdul Muthalib pada bulan Ramadhan, yaitu

pada aural bulan ketujuh semenjak beliau hijrah ke Madinah. Benderanya

berwatna putih, danyangmembawanya adilah Abu Martsad Kannaz bin
Al-Hashin Al-Ghanawi sekunr Hamzah. Secara khusus, ia diutus dengan

membawa tiga puluh orang yang terdiri dari kaum Muhajitin dengan tugas

mencegat kafilah mi.lih kaum Quraisy yang dalam pelalanan pulang dari

Syam. Kafilah ini dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisyam dengan tiga ratus

orang pasukan. Sesampainya di daerah Saif Al-Bahri melewati jalur Al-Ish,
mereka berhenti dan bersiap-siap untuk berperang. Tetapi Majdi bin Amr
Al-Juhani, seorang yang punya hubungan dekat dengan kedua belah pihak,

segera muncul untuk melerai mereka. Akibatnya, mereka tidak jadi terlibat

dalam kontak perang.l 1s

Ekspedisi Ubaidah bin Al-Harits
ke Pedalaman Rabigh

Selanjutnya, pada bulan Syawwal di penghujung tahun kedelapan

hijriyah, Nabi 6 mengirim Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muthalib dengan

membawa pasukan ke.pedalaman Rabigh. Beliau mengibarkan bendera

berwatna putih yang dibawa oleh Misthah bin Utsatsah bin Abdul Muthalib

bin Abdu Manaf. Ia membawa sebanyak enam puluh pasukan yang semuanya

terdiri dari kaum Muhajnn,tanpaada satu pun di antara mereka yang berasal

dari kaum Anshar. Di pedalaman Rabigh yangberjarak sepuluh mil dari

114 Zad Al-Ma'ad 0, / 129-130)

I 7 5 I h r H i ya n (ll / 237 -238), dm I bn S a'ad (1 / 3 -4).
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daerah wilayahJuhatfah,ia bertemu Abu SuSran bin Harb yang membawa

dua ratus orang pasukan. Mereka bersenjatakan panah. Mereka tidak sampai

menghunus pedang. Tidak sampai teriadi kontak PePerangan, melainkan

hanya sekadar ketegangan-ketegangan saia. Di antara mereka terdapat

Sa'ad bin Abu \X/aqqash. Ia adalah orang pertama yang membidikkan anak

panzh pada ialan Allah. Selanjutnya kedua belah pihak kembali ke camp

pertahanan masing-masing.

Kata Ibnu Ishak, di antara mereka juga terdapat Ikrimah bin Abu

Jahal. Selanjutnya pasukan yang dipimpun oleh Ubaidah ini bertemu dengan

pasukan yang dipimpin oleh Hamzah.1l6

Ekspedisi Sa'ad bin Abu Waqqash
ke Wilayah Kharrar

Selanjutnya ,padabulan Dzul Qa'dah di penghuiung bulan kesembilan

semenjak peristiwa hijrah ke Madinah, Nabi ffi mengfuim ekspedisi Sa'ad

bin Abu Waqqash ke wilayah l{harcal Beliau iuga mengibarkan bendera

berwarna putih yang dibawa oteh Al-Miqdad bin Amr. Sa'ad membawa dua

puluh pasukan betkuda dengan misi mencegat rombongan kafilah milik

orang-orang Quraisy. Rasulullah ffi berpesan kepada Sa'ad agar lzng n

melewati wilayahl{hanar. Mereka be\ilan kaki. Mereka sengaia beristirahat

di waktu siang, dan bergerak di waktu malam. Sayang sekali pagi-pagi ketika

sampai di tempat yang dituju, mereka mendapati kafilah orang-orang Quraisy

sudah bergetak terlebih dahulu.l17

Perang Abwa'

Selan jutnya, dalam peristiwa perang Al-Abwa' atau y ang lazim dis ebut

perangWaddan, Nabi ffi ikut terjun sendiri. Dan inilah pengalaman perang

pertama yang beliau ikuti secata langsung. Peristiwa perang ini tepatnya

terjadi pada bulan Shafar di awal bulan kedua belas semenjak beliau hifrah

176 lbw Hiyan Sl / 234-235), dm I bru S a'ad (tt / 4).

177 Ibru Hiyan Sl / 242), dar I bnr S a'ad Ql / 4-5).
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ke Madinah. Yang membawa bendera perang berwarna putih adalohHamzah

bin Abdul Muthalib.

Rasulullah ffi menugaskan Sa'ad bin Ubadah untuk menjagaMadinah.

Beliau membawa beberapa orang pasukan yang khusus dari kaum Muhajirin

dengan misi untuk mencegat kafilah milik orang-orang kafir Quraisy. Dalam

hal itu, beliau tidak mengalami kesulitan.

Dalam pedstiwa perang ini, Mukhsya bin Amr Azh-Zhami kepala

suku Bani Zhamrah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah W yang

isinya bahwa kedua belah pihak tidak akan menyerang, dan mereka tidak

akan membantu musuh untuk menyerang beliau. Kesepakatan bersama ini

dituangkan dalam selembar surat perjanjian. Dan perjanjiantersebut berlaku

selama setengah bulan.118

Perang Buwwath

Selanjutnya pada bulan Rabi'ul Awwal di penghujung bulan ketiga

belas semenjak peristiwa hijrah ke Madinah, Rasulullah ffi tetjun langsung

dalam perang Buwwath. Orang yang membawa benderapetangberwatna

putih adalah Sa'ad bin Abu Waqqash. Dan orang yang beliau rugaskan untuk

menjaga Madinah adalah Sa'ad bin Mu'adz.

Rasulullah @ berangkat dengan membawa kekuatan pasukan sebesar

dua ratus personal dari sahabat-shabatnya, dengan misi untuk mencegat

rombongan kafilah kaum Quraisy. Pihak pasukan musuh dipimpin oleh

Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi dengan seratus orang pasukan Quraisy, dan

dua ribu lima ratus ekor unta. Ia tiba di Buwwat, yairu sepasang gumrrg kembar

bercabang yang induknya satu bernama gunungJuhainah yang ada di dekat

jalan menuju Syam. Jank artara Buwwat dengan Madinah kira-kira sejauh

tiga puluh dua mil. Karena tidak terjadi kontak senjata, maka Rasulullah ffi
pun pulang.lle

718 lbnu Sa'ad (l / 5), dan Dalail Att-Nlbt,tlyat oleh Al-Baibaqi gll / 9).

779 lbntHiyanSl/240),IbruSa'adS7/5-6),dmDak'ilAr-NtbrwatolehAl-Baihaqi(Il/11-12)
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Rasulullah tkut Berangkat untuk
Mengeiar Kurz Al-Fihri

Selanjutnya , padapenghuiung bulan ketiga belas dari peristiwa hiirah

ke Madinah, Rasulullah ffi berangkat dengan misi untuk memburu Kurz

binJabir Al-Fihri. Pembawa bendera Peraflg berwarna putih adalah Ali bin

Abu Thalib +$. Beliau menugaskanZidbin Haritsah untuk meniaga kota

Madinah. Kurz suka menggembalakankawanan domba di daerah terlarang.

Dan setiap kali berhasil meniarah kawanan domba yang digembalakan di

wilayah Madinah, ia menggiring ke wilayahnya. Oleh karcnaitu, Rasulullah

6 mengejarnya. Dan ketika pengeiaran sampai di lembah Safawan yang

ditempuh dai atahBadar,Ktxzlolos dan tidak berhasil ditangkap. Sehingga

beliau pun pulang kembali ke Madinah.12o

Mencegat Kafilah Kaum QuraisY

Selaniutnya,pada bulanJumadil Akhir di penghuiung bulan keempat

belas dari peristiwa hijrah ke Madinah, Rasulullah ffi berangkat perang lagi.

Bendera perang berwarna putih beliau serahkan kepada Hamzahbin Abdul

Muthalib. Sementara kota Madinah beliau petcayakan kepada Abu Salmah

bin Abdul Asad Al-Makhzumi untuk meniaganya. Beliau berangkat dengan

membawa seratus lima puluh kekuatan pasukan yang terdiri dari kaum

Muhajirin. Ada yang mengatakan, dua ratus. Beliau tidak memaksa siapa

pun untuk ikut berangkat. Artinya, semua yang berangkatk^refi suka rela.

Mereka hanya membawa tiga P"l"h ekor unta saja, sehingga mereka harus

menaikinya secara betgiliran. Mereka sengaia hendak mencegat romobongan

kafilah milik kaum Quraisy yang sedang berangkat ke Syam. Sebelumnya,

Rasulullah ffi telah mendengar informasi bahwa ada rombongankafrlahyang

sudah bertolak meningglkan Makkah dengan membawa banyak harta milik

orang-ofang Quraisy. Ketika sampai di daerah Dzul Usyakhy^gditempuh

da:i anhYanbu' yangbe\arak kutang lebih seratus mil dari kota Madinah,

sayang sekali tomboflgan kafilah sudah lewat beberapahai sebelumnya.

720 lbruSa'ad(l/6)
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Rombongan kafilah ini pula yang pernah dikeiar oleh Rasulullah ffi ketika

beliau dalam perjalanan Prrlrng dari Syam, dan yang petnah difaniikan oleh

Altah kepada beliau. Dan akhitnya Allah pun memenuhi apayatgdtianiikan-

Nya itu.121

Dalam pertempuran ini, Rasulullah ffi berdamar dengan suku Bani

Mudtlij berikut bebetapa sekutu mereka dari Bani Zhmrah.

Kata Abdul Mu'min bik Khalaf Al'Hzfrzh, "Dalam peristiwa Perang

inilah Rasulullah ffi memberi nama panggilan AbuTurabyatgbetarti bEakrya

debu kepadaAli bin Abu Thalib." Tetapi apa yang dikatakannya ini tidak benar.

Soalnya Rasulullah ffi memberi nama panggilan tersebutkepadaAli tidaklama

setelah ia menikah dengan Fatimah yang berlangsung Pasca Perang Badar.

Ceittnyapada suatu had Rasulultah 6 datang ke rumah Fatimah.

"Di mana sepupuku?", tanya beliau.

" Ia tadi keluar dengan marah-matah", iawab Fatimah.

Rasulullah ffi latu menuiu masjid, dan mendapati Ali sedang tiduran

di sana dengan tubuh penuh debu. Melihat Ali sudah membersihkan debu

dari tubuhnya, beliau bersabda, "Duduklah, wahai Abu Turab. Duduklah,

wahai Abu Turab ,tzz 
Jadtitulah peftama kali Ali dipanggrl Abu Turab.

Ekspedisi Abdullah bin Jahsy ke Wilayah Nakhlah

Selanjutnya ,padabulan Rajab di penghuiung bulan ketuiuh belas dari

peristiwa hijrah ke Madinah, Rasulullah ffi mengirim Abdullah binJahsy ke

wilayah Nakhlah dengan membawa pasukan dua belas ofang yang terdiri

dari kaum Muhajirin dan enam ekor unta saia, sehingga setiap dua orang

harus bergilitan menaikinya.

Tiba di lembah Nakhlah mereka berhentiuntukmelakukan pengintaian

terhadap rombongan kafilah milik orang-ofang kafir Quraisy. Dan dalam

peristiwa peftempuran kecil inilah, Rasulullah 6 menyebut Abdullah bin

Jahsy sebagai Aniral Mukninin. Beliau menulis sepucuk surat kePada

721 I bnn Hiyan (l / 240 -241), dm I bn u S a'ad (l / 6-71.

122 SbabihAl-Btkhai(t41),Kitabshalat,BabseseorangyangTidutDailamMasiid,dtnShahibMtstnQ409/38),
Kitab Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, Bab di Antara Keutamaan AIi Bin Abu Thalib.
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Abdullah bin Jahsy, dan berpesan supaya iangan dibaca tedebih dahulu

sebelum ia datpasukannya berjalan selama dua hari. Dan setelah dibuka,

isinya adalahsebagai berikut ,'Begitu selesai ruenbaca saratku ini, nraslah bergerak

binga sanpai di daerah Nakhkhltangterletak antara Makkah dan Tha'tf' Tangu

dan intailab pasakan masuh kaun puraigt di sana, klu beitahukan kepada kani

inforruasi tentang n ere ka. "

Abdullah bin Jahsy berianfi akan mematuhi perintah Rasulullah ffi
tersebut. Ia memberitahukan isi surat beliau ini kepada segenap pasukannya'

Iaiugatidak ingin memaksa mereka. Dengan tegas ia menyatakan, "siapa

yang ingin gugur sebagai pahlawan syahid, ayo terus maiu' Dan siapa yang

takut mati, silahkan pulang saia. Tetapi aku akan terus beriuang." Maka

mereka pun terus bergerak.

Di tengah perjalanan, unta yang dinaiki secafa bergantian oleh Sa'ad

bin Abu Waqqash dan Utbah binGhazawan tefsesat. Mereka pun berusaha

mencarinya. Sementara Abdullah bin Jahsy terus berialafl, sehingga al*tirnya

berhenti di daerah Nakhlah. Tidak benpa lama kemudian, ada informasi

kalau rombongan kafrlah milik orang-orang Quraisy sebentar lag1 akan

melintas dengan membawa kurma, lauk pauk, dan barang-barang dag2lng^fi

yang lainnya.Kafilahini dipimpin oleh Amr bin Al-Hadhrami, Utsman bin

Abdu[ah bin Al-Mughirah, Naufal bin Abdutlah bin Al-Mughirah, dan Al-

Hakam bin Kisan budak keluarga besar Bani Al-Mughirah'

Setelah bermusyawarah, pasukan kaum muslimin menyatakan, "Sekarang

ini kita sudah bendadi akhif bulan Raiab yang mefuPakan salah satu bulan

hzram.Jika kita serbu mereka berarti kita melanggatWangan berperang di

bulan-bulan haram. Dan kalau kita biarkan mereka malam ini saia, maka

mereka telah memasuki tanah hararn."

Akhirnya, pasukan kaum muslimin sepakat untuk menyerbu mereka.

Salah seorang mereka berhasil membidik Amr bin Al-Hadhrami dengan afiak

panah hirrgg" tewas. Mereka iuga berhasil menavran Utsman dan Al-Hakam.

Sementara Naufal berunn-rng berhasil lolos. Mereka kemudian pulang dengan

membawa kafilah dan dua ofang t^wan i tersebut. Mereka menyisihkan

bug^ ghanimah seperlima. Ihilah b"gut sepetlima Pertama dalam Islam,
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korban perang pefiama dalam Islam, dan dua orang tzwaflaflpertarn dalam

Islam. Tetapi, sayang Rasulullah ffi merasa tidak berkenan atas tindakan

mereka itu.123

Orang-orang Quraisy melancarkan protes dan mengecam dengan keras

tindakan itu. Mereka menganggap kaum muslimin tidak konsisten. Mereka

bahkan mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah menghalalkan bulan-

bulan haram." Akibatnya, kaum muslimin merasa te{pukul atas hal itu,12a

sehingga Allah dB menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat277 , 'Mereka

bertanla kepadanu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlab, "Berperang

dalam bilan itu adakb dosa besar; tet@i (nanusia) daijaknAllah, kafr
krpada Alkb, nasuk) Mayidil Haram dan nengusirpendufukryta dari

sekitarnla, lebih buar (d^*lo)di sisiAllah. Dan berbaatftnab lebih baar (dwaryQ

danpada menbanub."

Allah tk berfirman kepada orang-orang kafir Quraisy, "Kalian meng-

ingkari tindakan mereka yang memang merupakan pelanggarafl besar.

Tetapi pelangganlyang kalian lakukan dengan berbuat kufirr kepada Allah,

menghalang-halangi dari j alan-N ya serta darti Rumah-Nya, mengusir kaum

muslimin dari kampung halaman mereka, mempersekutukan Allah dengan

sesuatu, dan membikin firnah itu jauh lebih besar dosanya datrpadaperang

yang mereka lakukan di bulan h^r^m."

Sebagan ulama salaf manafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan fitnah

di sini ialah sylrik. Sama seperti contoh firman Allah iH surat Al -Baqatah ayat

1,93,"Dan perangilah nereka ita, sebinga tidak ada ftnah lagi."

Dan hal itu berdasarkan firman Allah surat Al An'asr ayat23,"Kemudian

tiadakbftnah mereka, ktcaali mengatakan, 'DeniAllab,Taban kani, tiadalab kani
nemperakutukan Alkb. "Maksudnya, bahwa al*'fu atauakibat dari persekutuan

mereka ialah mereka bedepas tangafi dan menyangkalnya.l2s

723 Lthat,AlKt&r4 oleh Al-Baihaqi (X/58-59), Kitab Pelalanan Perang, Bab Pembagian Harta Rampasan Di
Negeri Pepemngan.

724 l-that,IbntHiyan(l/243-247),IbttuSa'ad(11/7),dmDala'ilAtt-Nlbtwat(ll/17-18).
125 Zad Al-Ma'ad (ll / 163-169).
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Perang Badar

Pada bulan Ramadhan pada tahun itu, Rasulullah ffi mendengar

informasi tentang sebuah rombongan kafilah orang-ofang kafir Quraisy

yang akan pulang dari Syam dengan dipimpin oleh Abu Su$ran. Inilah

kafilah yang pernah dikeiar oleh Rasulullah ffi ketika berangkat dari Makkah'

Rombongan kafilah ini ada empat puluh ormrgdengan membawa banyak

harta milik orang-orang kafu Quraisy.

Rasulullah ffi menganiurkan kaum muslimin untuk menyefgaPnya.

Beliau menyuruh setiap sahabat yang sudah dalam keadaan siap siaga untuk

segera bangkit dan berangkat. TetaPi beliau tidak tedalu menekankannya'

Beliau pun segera berangkat dengan membawa kekuatan tiga ratus

dan belasan pasukan. Mereka hanya membawa dua ekor kuda saia; yakni

kuda milik Az-zttbau bin Al-Awam, dan kuda milik Al-Miqdad bin Al-

Aswad At-Kifidi. Meteka ltgahanyamembawa tuiuh puluh ekor unta saia,

sehingga dua sampai :rrga oraflgpasukan harus bergantian menaiki seekor

unta. Rasulullah dB bergantian menaiki ont^y^ngsama dengan Ali bin Abu

Thalib, dan Martsad bin Abu Murtsid Al-Ghanawi'126

Demikian pula dengan z^dbnHaritsah, putetzf,iya,dan Kabsyah salah

seofang budak Rasulullah &.Jtga,Abu Bakar Ash-ShiddiQ, Umar bin Al-

Khathah serta Abdurmhman bin Auf. Sementara Rasulullah ffi menugaskan

Ibnu Ummi Maktum untuk meniaga kota Madinah dan sekaligus meniadi

imam shalat iarma'ah di masiid.

Tiba di daerah Rauha" Rasulullah 6 menyuruh Abu Lubabah bin

Abdul Mundzir pulang untuk ikut membantu meniaga serta mengawasi kota

Madinah. Beliau menyerahkan bendeta utama kepada Mush'ab bin Umait'

Bendeta kaum Muhafirin beliau serahkan kepada Ali bin Abu Thalib, dan

bendeta pasukan kaum Anshar beliau serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz'

Sementata jabatansebagai komandan pasukan yang berada di garis belakang

beliau serahkan kepada Qais bin Abu Sha'sha'ah'

@el,danriwayatyang terdapatprdrM*nadAhnad(/411)berb,nyi,"AbuLubabahdan

Ali bin Abu Thalib, dua teman Rasulullah 6' " Isnadnya dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir (3901)
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Ketika sudah hampir tiba di daerah Shafra', Rasulullah ffi mengutus

Basbasa bin Amr Al-Juhani dan Ady bin Abu Az Zaghba'ke oase Badat
untuk mencari informasi tentang kafilah miJik orang-orang kafir Quraisy.

Begiru mendengar informasi bahwa Rasulullah sudah berangkat dan

sedang menuju ke oase Badar,Abu Su$ran sebagai pemimpin kafilah segera

menyev/a pasukan bayaran bernama Zhamzham bin Amr Al-Ghifari dan

menyuruhnya untuk segera pergl ke Makkah guna memberitahukan kepada

tokoh-tokoh kafu Quraisy bahwa kafilah mereka sedang dalam aflcam^n.

Mereka dimina segera berangkat untuk melindungi kafiahdari Muhammad

dan sahabat-sahabatnya.

Begitu sampai di Makkah, pasukan bayaran itu memberitahukan kepada

penduduk Makkah yang segera bersiap-siap dan langsung berangkat. Semua

tokoh mereka ikut berangkat, kecuali Abu Lahab yang mewakilkan kepada

seseorang yang punya tanggungarr hutang kepadanya, sehingga dengan

te{paksa orang tersebut tidak kuasa menolaknya. Mereka juga menghimpun

para kabilah yang tinggal di sekitar Arab. Dan tidak ada satu pun dt antara

suku Quraisy yurgtirggrl di pedalaman yang absen, selain orang-orang yang

berasal dari suku Bani Ady. Mereka semua keluar dari kampung halamannya,

sebagaiman^yalrtg difirmankan oleh AIIah S*i sutat Al-Anfal ayait 47,"Dan

langankb kanu menjadi seperti orang-orafigJang keluar dari kanpangrya dengan rasa

angkuh dan dengan maksud rila' kepada manusia ser.ta nengbalangi (o*og daijakn
Allah."

Meteka semua sama bergerak, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah

ffi, "dengan segenap semangat serta senjata mereka untuk menentang dan

menghalang-halangi utusan Allah."

Orang-orang kafir Quraisy datang ke oase Badar dengan penuh

semarigat dan marahbesar, katenamerasa dilecehkan. Mereka ingin memberi

pelaiaran kepada Rasulullah W dan sahabat-sahzbatnya katena dianggap

telah berani mencegat serta menyanden tombongan kafilah mereka, dan

bahkan membunuh beberapa orang. Bahkan sebelumnya mereka juga

telah menghabisi nyawa Amr bin Al-Hadhrami, dan menahan kafilah yang

dikawalnya. Tetapi kemudian Allah membuat mereka tidak sepen dapat pada
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hari pertempufan, sebagaimana fitman Allah {k dalam surat Al-Anfal ayat

42,"Sekirar1a kamt mengadakanperset@uan (antakmenentukan haripertempuran),

pastilah kanu tidak sependapat dalan nenentukan haipenenparan itu, akan tetapi

(Allab mempertenukan daa pasukan itu) agar Dia melakakan suatu urusanlang

nesti dilaksanakat

Mendengar ofang-ofang kafir Quraisy bergerak dari Makkah, Rasulullah

ffi segeta bermusyawarah mengad akan tapat dengan sahabat-sahabatnuya.

Kaum Muhajirin mendukung beliau untuk menghadapi musuh. Beliau

meminta pertimbanganlag1 kepada mereka, dan kaum Muhafirin tetap

menyatakan dukungan yang sama. Dan untuk ketiga kalinya beliau meminta

pertimbang at lags kePada mereka.

Rasulullah juga meminta dukungan dari kaum Anshar. Maka Sa'ad bin

Mu'adz segefa berdiri dan betkata, "sepertinya Anda meminta pendapat

kami, wahai Rasulullah?" Kalau Rasululah 6 meminta pendapat kaum

Anshar, hal itu karena mereka sudah petnah berbai'at kepada beliau

untuk selalu melindunginya dai anczrman siapa pun di dalam kampung

halaman mefeka. Tetapi ketika bermaksud hendak keluar, beliau meminta

pertimbangan kepada mereka untuk mengetahui bagaimana sikap mereka.

Mewakili kaum Anshar, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Barangkali

Anda merasa khawatit o:ratrg-orang Anshar yang sudah melihat sebuah

kebenaran hanya mau menolongAnda di kampung halaman mereka sendiri

saja. Mewakili mereka, sayakat^kzfidengan tegas kepada Anda, berangkatlah

dan ajak siapa pun yang Anda inginkan, sambunglah tali siapa pun yang

Anda inginkan, putuskantah.siapa pun yang Anda inginkan, ambillah harta

kami sesuka Anda, beri kami tugas sesuka Anda, 
^Pa 

y^ng Anda ambil

dari kami lebih kami sukai daripada apa yang masih Anda sisakan, dzrrr apa

pun yang Anda perintahkan kami semua akan mengikutinya. Demi AUah,

sekalipun Anda berialan samPai menembus bukit-bukit di Ghamdan, kami

akan setia mendampingi Anda. Dan demi Allah pula, sekalipun Anda bawa

kami mengaruog lautan, kami akan mengarunginya betsama Anda'"

Al-Miqdad iuga maiu dan berkata kepada beliau, "Kami tidak akan

mengatakan seperti yang Pernah dikatakan oleh kaum Bani Israil kepada
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nabi Musa, "Pergilah kamu dan Ti-rhanmu untuk beroerang. Sementara aku

biar duduk di sini saia." Tetzpi kami akan bertempur di kanan Anda, di kiri
Anda, di depan Anda, dan di belakang Anda."

Wajzh Rasulullah ffi tampzk berseri-seri dan hatinya sangat gembira

mendengar perrtyata fl sahabat-sahabatnya itu. Beliau bersabda, "Ayo
berjalanlah dan bergemb t^l^h,karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan

kepada salah satu diantan dua pilihan yang sama-sama bagus. Sungguh aku

sudah melihat tempat kematian orang-ofan g itrt."rzt

Rasulullah ffi terus bergerak ke arah oase Badar. Sementara Abu
Su$ran terus bergerak melewatt jalan yang memrun sehingga ah,hirnya ra

mendapati kawasan pantai. Merasa yakin telah selamat dan bisa menjaga

keutuhan kafilah, ia segera berkirim surat kepadl-parr^ tokoh kafir Quraisy
yang isinya, "Kaliafl pulang kembali saja ke Makkah, karena kedatangan

kalian kan untuk menjaga kafila"h kalian yang sekarang sudah berhasil lolos

dan dalam keadaan selamat."

Ketika mendengar berita ini, orang-orungkafir Quraisy sudah tiba di

daerahJuhfah. Dan mereka sudah hendak prlang. Tetapi tiba-tiba AbuJahal

berkata, "Demi Allah, kita tidak akan pulang sebelum sampai di oase Badar.

Kita tinggal di sana, dan kita akan meminta makan kepada orang-orang

Arab yang ada di sana bersamakita. Setelah itu orang-orangArab akan takut

kepada kita."

Akhnas bin Syariq menyampaikan usul kepada mereka untuk pulang

saja. Ia pun pulang bersama orang-orang dari keluarga Bani Zahrah.

Akibatnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang hadir di Badar. Setelah

itu mereka selalu menurut pendapat Al-Akhnas yang selalu mereka ikuti.

Ketika orang-orang dari keluargaBaru Zahrahini hendak pulang, AbuJahal

merasa keberatan. Ia berkata, "Golongan ini tidak boleh pergi meninggalkan

kami, sebelum kami kembali danBadar."

Rasulullah ffi terus berjalanhi.gg, pada suatu sore had beliau berhenti

di dekat oase Badar. Beliau bersabda kepada pan sahabat, "Tolong beri aku

usul di manalita harus mengambil tempat yang strategis."

727 IbruHiganAl/258).
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"lvahai Rasulullah", kata Al-Khabbab bin Mundzir, "Aku tahu tempat

yang strategis di sini, yaitu di sebuah sumuryangbaflyak air. SebaiknyaAnda

mengambil tempat di sana dan Anda dahului saia orang-orangitu sehingga

mereka tidak bisa memanfaatkzn ut tersebut."128

Ketika pasukan kaum musyrik sedangingin sekali mendapatlaaak,dalam

waktu yang bef samaan Rasulullah ffi mengutus Ali bin Abu Thalib, Sa'ad, dan

Az-Zuburke oase Badarunnrk mencafi informasi tentang musuh. Mereka

bertemu dengan dua orang budak milik orang-ofang Quraisy dan mem-

bawanyamenghadap Rasulullah. Saat itu, beliau tengah menunaikan shalat.

,,Siapa kalian?,,, tanya seofang sahabat kepada kedua budak tersebut.

"Kami petugas pemberi minum orang-orang Quraisy", iawab mereka'

Para sahabat tidak suka mendengar iawaban itu. Mereka ingin keduanya

mengaku sebagai anggota fombongan kafilah Abu Su$ran. Dan begitu selesai

salam, Rasulullah ffi menanyai kedua budak tefsebut, "Katakan pada kami,

di mana posisi pasukan QuraisY?"

"Di balik bukit itu", iawab mereka.

"Betapa iurnlah mereka?", tanya beliau.

"Kami tidak tahu",iawab mereka.

"setiap hari mereka menyembelih unta betapa ekor?", tanya beliau'

"sembilan sampai sepuluh ekor", iawab mereka'

,,Kalau begitu mereka beriumlah sembilan ratus sampai seribu ofang

pasukan", kata beliau.

Pada malam itu, AllahYangMaha Mulia lagi MahaAgung menurunkan

hujan. Tetapi hujan ini tufun sangat lebat terhadap pasukan kaum musyrikin

sehingga membuat mereka tidak sanggup bergetak. Sementara huian

yang tufun kepada pasukan kaum muslimin hanya berupa gerimis yang

membersihkan mereka sehingga lenyaplah dari mereka noda setan, y^flg

membuat tanah kuat diiniak, yang membuatpasir meniadi liat, yang membuat

tampak langkah kaki meniadi mantag yang membuat temPat berhenti mereka

128 Shahih Al-Bukhari (3952), Kitab Petang-Perang Suci, Bab Firman Allah {lii,
,,(ryathb), ketika karu nenohonpenobrgat kepadaTilannr, lah diperlarcnkan'N1a bagint",IbruHiyan (11/257'

|St:y,OotoitZo-Nobsrypatoleh N-Baihaqi ( IIIl45-46), dan As-Suyuthi dilamA&DntAl-Mattstr$1/277)'
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meniadi teras l"p*g, dan yang membuat hati mereka menjadi menyatu.

Rasulullah ffi dan sahabat-sahabatnya tebih dahulu tiba di dekat air.

Tengah malam mereka berhenti di sana. Mereka membikin kolam, dan

memanfaatkan aut-aor- yarrg ada. Beliau dan sahabat-sahabatnya lalu tinggal di
dekat kolam tersebut. Untuk beliau dibikinkan sebuah barak di atas bukit yang

dengan jelas bisa mengawasi lokasi yang akan dijadikan medan pertempuran.

Beliau berjalan di lokasi tersebut. Dan sambil memrnjuk dengan tangan,

beliau bersabda, "Insya Allah, di sana tempat bedaganya si frrlan, di situ

tempat berlagarrya si firlan, dan di sana lagi tempat berlaganya si firlan." Dan

belakangan 
^p^ 

yaflgbeliau isyaratkan tersebut menjadi kenyataan.ln

Ketika pasukan kaum musydkin muncul, lalu kedua belah pihak

sudah saling memandang, Rasulullah ffi bersabda,"Ya Allah, itu otang-

orang Quraisy telah datang dengan sombong dan angkuhnya. Mereka

datanguntuk menentang-Mu, dan mendustakan Rasul utusan-Mu." Beliau

kemudian berdiri untuk berdoa memohon pertolongan kepada Tuhannya

serayamenengedahkan kedua tarrgafl,"Ya Allah, tolong laksanakan apa yarrg

telah Engkau janjikan kepadaku. YaAllah, akuingin Engkau membuktikan
jani-Mu."

Abu Bakar Ash-Shiddiq merapatkan tubuhnya dari belakang beliau

dan berkata, "Wahai Rasulullah, bergembfualah. Demi Allah yang jiwaku

betada dalam genggaman kekuasaan-Nya, Allah pasti akan melaksanakan

^p^ 
y^rtg telah Dia janjikan kepada Anda."130

Pasukan kaum muslimin juga ikut memohon pertolongan kepadaAllah

dengan tulus ikhlas, khusy:', dan mengiba. LaluAllah menyrruh malaikat-Nya

unnrk menurunkan wahyu, "Sesanguhnlta Aku bercama kamu, naka tegubkan

(pndirian) orang-lrang)angtelab beriruan." Kelak akanAkujahtbkan rasa futakutan

ke dakn bati orang-orang kof^" (Al-Anfat 12)

Allah tk mewahyukan kepada Rasul-Nya, "sesunguhnla Aku akan

bala bantuan kepada kanu dengan seribu datangberturut-

129 I,JnMdQ/ 117),darihaditsAiibinAbuThalib.DisebutkanolehAl-HatsamidilanMajna'AqZzm'id(l/78-
79).K*znp,tokoh+okoh sanad hadits ini adalah para perawihadits shahih, kecuali Hadtsah bin Madhrab.

130 ShahihMsslin(1763/58),KitabJihadDanStrategiPerang,BabBantuanPasukanMalaikatPadaPemngBadar,
dan Ahnad ( / 30-31), keduanya dari hadits Umar bin Al-Khatab.
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Arut " (N-Anfa!: 9) Ada yang mengaakan, yang dimaksud ialah bala bantuan

malaikat itu akan terus mengikuti. Darr adayang mengatakan, mereka datang

secara bertahap, bukan sec ta sekaligus.

ol0$

Rasulullah ffi sempat menunaikan shalat di dekat pohon kurma di

sana. Peristiwa ini teriadi pada haiJum'at tanggil 17 bulan Ramadhan

tahun kedua. Pagqnya, orang-ofang Quraisy dattng dengan pasukannya

yang tefbagi meniadi dua kubu. Tetapi Hukaim binHrzam dan Utbah bin

Rabi,ah meny.rruh mereka untuk prlang dan tidak perlu ada Pepefangan.

Tetapi perintah ini ditentang oleh Abu Jahal. Akibatny^, te4^d1 ketegangan

dan perselisihan Lntar^ Abu Jahal dan Utbah. Abu Jahal menyuruh

memerintahkan adiknya mendiang Amt bin Al-Hadhtami untuk menuntut

balas atas kematian kakaknya tersebut. Seketika ia mengeluarkan dan

menghunus senjatanya. Melihat itu pasukan kaum kafir Quraisy terpengaruh,

sehingga berkobarlah api peperangan.

Setelah menyiapkan barisan pasukan kaum muslimin, Rasulullah ffi

didampingi oleh Abu Baka'. Ash-shiddiq segera kembali ke baraknya.

Sementara Sa'ad bin Abu Waqqash pun bergegas bangkit berdiri dari

kerumunan pasukan yang terdiri dari kaum Anshar di depan pintu barak.

Ia khusus bertugas meniaga keselamatan Rasulullah ffi.

Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-\Ufalid bin Utbah maiu

ke depan menantang berduel. Tidak lama kemudian tampak tiga orang dari

kaum Ansh ar jugamaju untuk melayani tantangan mereka; yakni Abdullah

bin Raurahah, Auf bin Afra',dan Mu'awwidz bin Afta'.

"Siapa kalian?", tanya Utbah bin Rabi'ah.

"Kami dari kaum Anshar", iawab salah seorang dari pasukan kaum

muslimin itu.
,,Kami tidak ingin berduel dengan kalian. Kami menginginkan putefa-

putera paman kami sendfui",kata Rabi'ah.

Untuk memenuhi keinginan itu, akhirnya maiulah Ali bin Abu Thalib,

Ubaidah bifi Al-Harits, danHamzahbin Abu Thalib. Ali berhasil membunuh
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lawan tandingnya, Al-Walid bin Utbah, danHamzah berhasil membunuh

lawan tandingnya Utbah bin Rabi'ah. Ada yang mengatakan, Syaibah

bin Rabi'ah. Sementara Ubaidah masih bertarung sengit dengan lawan

tandingnya, dan berjalan seimbang. Bahkan keduanya sudah sama-sama

tampaklemas serta terluka parah.Setelah menghabisi pasukan musuh yang

hanya tirgg^l satu itu saja, AIi danHamzah segera menggotong Ubaidahl3l

yang mengalzmi patah kaki. Setelah mendapatkan pera$/atan, akhirnya ia

meninggal dunia di daerah Shafra'.132

Ali bersumpah kepada Allah, sungguh ayat berikut ini turun
menylnggung tentang mereka, yaitu firman Allah {ffi surat Al-Haij ayat 79,

" I ni la b dua go longan @o longan m u kmin dan go hngan kafi r) yng bertengkar, mere ka

salirg bertengkar mengenai Ttban mereka.'133

Kemudian terjaditah ketegangan, roda pertempuran mulai berputar,

dan tidak lama kemudian pertempuran pun berkobar dengan sengitnya.

Rasulullah ffi berdoa dengan sangat khusyu'sehingga kain surbannya terjanrh

dari pundak, kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq memungut kain surban itu
Ialu memasangkamya lrg k pundak beliau seraya berkata, "Cukup Anda

mengadu dan memohon pertolongan kepada Tuhan Anda, karena Dia pasti

akan melaksanakan 
^p^ymrgtelah 

Dia janfikan kepada 6rr6r.rr13a

Rasulullah 6 tiba-tiba mengalami pingsan sebentar. Dan dalam keadaan

perang, para pasukan kaum muslimin juga sempat diserang oleh rasa kantuk.

Setelah mengangkat kepala, Rasulullah ffi bersabda, betgembfualah wahai

Abu Bakar. IniJibril sudah ada di atas bukit Naq'i."trs

Lalu datanglah pertolongan Allah yang menurunkan bala bantuan-

Nya berupa malaikat untuk membantu Rasul-Nya serta orang-orang yang

beriman. Mereka berhasil menaklukkan pasukan musyik yang sebagian tewas

731 Abu Dad Q665), KitabJihad, Bab Perkelahian Satu La*an Satu, danAbnad (l/777).
132 Al-HakimdiltmAl-Mcttadrak(Ill/187-188),KitabMengenalParaSahabat,BabBendetaPertamaYang

Dikibatkan oleh Rasulullah 6. Katanya, isnad hadits ini shahih, walaupun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari
dan Muslim, dan disetuiui oleh Adz-Dza.ha;bi.

733 ShabihAl-Btkhai(4744),KitabTafsir,BabFirmmAllah*E,"Irilabdugobngan(gobnganntkmindangobrgan
kaJt)langbertngkaa nereka salingbertengkarmngeraiTtban mez,€a'l dan An-Nasa'idilamAl-ktbra(464l,Kitzb
Perjalanan Perang, Bab Petkelahian Satu Melawan Satu.

734 ShahibMuslin(1763/58),1<t^bJihaddanStrategiPerang,BabBantuanMalaikatPadaPerangBadar.
735 I bnt Higan (111269), dan Ibnu Katsir, Kitab Tafs n $Y / 23).

I
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dan sebagian ditawan. Yang tewas sebanyak tuiuh puluh pasukan, dan yang

ditawan iuga sebanyak tufuh p"l"h pasukan.

sss

Ketika pasukan kaum musyrikin hendak bergerak keluar ke perang

Badar, mereka ingat akan peperangan yang petnah teriadi afit^r mereka

dengan orang-oraflg dari Bani Kinanah. Pada saat itu, mereka melihat dengan

jelas iblis yang menjelma meniadi sosok Suraqah bin Malik Al-Mudliii,

salah seorang tokoh dari suku Bani Kinanah.Ia betkata kepada meteka,

"Padahari ini tidak ada manusia yangakan bisa mengalahkan kalian. Aku

akan melindungi kalian jangan sampai orang-orang dari Bani Kinanah bisa

mencelakakan kalian."

Mereka pun bergerak didampingi setan yang dengan setia terus

menemani mereka. Tetapi ketika mereka sudah bersiap-siap hendakbelperang,

lalu musuhAllah itu melihat serdaduAllah yang terdiri daimilatkatikut nrrun

dari langit, seketika ia lari terbirit-birit.

"Mau ke mana kamu, Suraqah?", tanya mereka dengan heran.

"Bukankah kamu tadi mengatakan akan selalu melindungi kami dan tidak

akan meniflggalkan kami?"

"soalnya aku melihat 
^pz 

y^ng tidak kalian lihat. Sungguh aku takut

kepada Allah yang sangat keras siksa-Nyu." iawabnya.

Jawaban setan, "soalnya aku melihat 
^Pa 

y^ng tidak kalian lihat"

memang benar. Tetapi jawabannya, "sungguh aku takut kepada Allah"

adalah dusta. Ada yang mengatakan, setan takut dirinya ikut binasa betsama

orang-orang musyrik itu. Ini pendapat yang lebih diunggulkan.

Ketika kaum munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam

hatinya melihat pasukan Allah hanya sedikit dan pasukan musuh-musuh-

Nya cukup banyak, mereka begitu yakin kalau yangbanyak-lah yang akan

menang. Mereka mengatakan seperti yang dikutip dalam firman Allah tk
surat Al-An fil ayat 49 ," Mereka itu (orang-orang nukmin) ditipu oleh agamanla. "

Allah tHimengabarkan bahwa sesungguhnya kemenangan itu ditentukan

oleh sikap tawakkal kepada-Nya, bukan dengan banyaknya iurnlah pasukan.
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Allah Maha Perkasa dan tidak akan terkalahkan. Allah Maha Bijaksana. Dia
akan menolong siapa yang berhak mendapatkan pertolongan, meskipun ia
Iemah. Keperkesaan dan hikmah kebiiakan Allah menuntut kemenangan

bagi golong an y^rrgbertawakal kepada-Nya.

o$s

Ketika posisi pasukan musuh sudah dekat dan pasukan kaum muslimin
sudah siap menghadapi perang, Rasulullah W berdiri di tengah-tengah

mereka. Beliau memberikan nasehat kepada mereka. Beliau mengingatkan
mereka untuk tetap bersabar dantabahdemi meraih kemenangan di dunia

dan balasan pahaladi akhirat nanti. Beliau memberitahukan kepada mereka

bahwa sesungguhnya Allah dfrj akan memasukkan surga bag; oraag yang
gugur sebagai pahlawan syahid di jalan-Nya.

Tiba-tiba seorang pasukan kaum muslimin bernama Umair bin Al-
Hammam berdiri danbetanya,'lilrahai Rasulullah, surga seluas langit dan

bumi ?."

"Ya," jawab Rasul.

"Bagus, bagus, wahu Rasulullah", kata Umair.

"Kenapa kamu bilang begitu?" tanya Rasul.

"Tidak 
^p^-^p^, 

Rasulullah. Aku hanya berharap bisa termasuk peng-

huninya," jawab Umair.

"Tentu kamu termasuk penghuninya," kata Rasul.

Setelah mengeluarkan beberapa butir kurma dari tabung anakpanahnya

dan memakan sebagiannya, iaberkata,"seandainya aku tetap hidup sebelum

aku memakan kurma-kurmaku ini, sungguh ini akan menjadi hidup yang

szflg t lama." Ia lalu melemparkan beberapa butir kurma yang masih
dipegangnya, kemudian maju bertempur melawan orang-orang musydkin
sampai akhirnya gugur sebagai syahid.l36 Dan ia adalah pasukan Islam
pertama yang tewas dalam pertempuran ini.

136 SbaltibMcsln(1901/145),Kit^bKepemimpinan,BabTetapnyaSugaBagiOtangYangMatiSyahid,Ahmad
(11/136-13l,dmAl-Ikbin dabrnAl-M*tadrak(lll/426),llabMengenal Pam Sahabat, Bab Biografi Umar
binAl-Hammam.
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Rasulullah ffi mengambil segenggam Pasit, lalu menaburkannya ke waiah-

wajah pasukan musuh. Dan setiap yang terkena pasit ttlr matartya langsung

bua. Ketika pasukan kafir sibuk dengan rrusan mata, pasukan kaum muslimin

sibuk membunuhi mereka dengan leluasa. Dan dalam peristiwa irri Allah

menurunkan zyatkepada Rasul-Nya, "Dan blkan kanulang nelempar kitika

kanu nelenpar, tet@i Allah kh.ltang nelerupar." (Al-Anfal :. 17)137

t0r0O

Pada saat itu bala bantuan pasukan yang terdiri dari malaikat segera

bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk menghadapi musuh-

musuh mereka.

Kata Ibnu Abbas, "Pada waktu itu ketika seorang pasukan kaum

muslimin sedang serius mengincar seorang pasukan kaum musyrik di

depannya, tiba-tiba ia mendengar suarapukulan cemeti dari atas dan suara

pasukan penunggang kuda juga dari atas yang mengatakan, "Ayo terus

maju, Khaizrrrnl,." Dan dalam waktu sekejap, ia tiba-tiba melihat pasukan

musyrikitu sudah terkapar di depannya. Dan setelah dihampiri dan didekati,

ia melihat pasukan musyrik itu mengalami patah hidung dengan waiah

teduka parth karena oleh bekas pukulan cemeti. Hampit semua pasukan

kaum muslimin mengalami cerita yang hampit sama. Dan ketika ada seorang

pasukan dari sahabat Anshar yang menceritakan hal itu kepada Rasulullah

ffi, beliau bersabda, "Kamu benar. Itu adalah bantuan dari langit ketiga."138

Kata Abu Daud Al-Mazini,l3e "Aku membuntuti seorang pasukan

musuh untuk aku serang pada waktu yang tePat. Tetapi mendadak kepalanya

keburu lepas dari batanglehernya sebelum pedangku memenggalnya. Dan

aku yakin, bahwa yang membunuhnya bukan aku."140

Seorang sahabat Anshar berhasil meflawan Al-Abbas bin Abdul

Muthalib. Kata Al-Abbas, "Wahai Rasulullah, orang ini sungguh tidak

menawanku. Saya telah ditawan oleh seorang yang botak, punya wairh p^ti"g

tampan di antara manusia, dan menunggang seekor kuda berwarna hitam

137 At-Tirmidzi(111285),nomor(11750).JugaditutwkanolehAl-HritsrmidabmMajna'Aq-Zawa'id(6/87).
Katanya, tokoh-tokoh sanadnya adalah pata petawi hadits shahih.

138 ShahihMuslim(1763/58),Kit^bJihaddanSttategiPerang,BabBann:anPataMalaikatDalamPerangBadar.
139 Lihat, biografnya dalam Al-Ishabah frI/11 1).

140 Ahmad (V/450), dm I b ru Hiyan Ol / 27 5).
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putih yang belum pernah aku lihat di tengah-tengah kaum." Orang Anshar

itu berkata, 'Aku yang menawaflnya, wahu Rasulullah," Beliau bersabda,

"Diamlah. Sesungguhnya Allah telah membantu kamu dengan malaikat

yang mulia. Dari keluarga besar Bani Abdul Muthalib ada iiga o:.angyang

ditawan; yakni Al-Abbas, Uqail, dan Naufal bin Al-Harits. 1al

DitunrrkanolehAth-ThzbanridalarnAl-MuJanAl-Kabirsebvhitxtayat

dari Rifa'ah birr Rafi', ia berkata, "Ketika iblis melihat 
^p^ 

yang dilakukan

oleh bala bantuan malaikat terhadap pasukan kaum musyrikin pada peristiwa

perang Badar, ia merasakasihan dan ingin membunuhnya. Ia lalu diserang oleh

Al-Harits bin Hisyam yang mengirara adalah Suraqah bin Matik. Ia memukul

dada Al-Harits sehingga terjatuh. Setelah itu, ia lari lalu menceburkan dirinya

ke laut. Dan seraya mengangkat angan ia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku

mohon kepada-Mu Engkau berkenan memandangku." Ia akut ikut perang.

Kemudian AbuJahal bin Hisyam muncul, dan berkata,'ry,lahatmanusia,

iangadah sifat pengecut Swaqah membuat kalian lan,karcnasesungguhnya

ia masih setia pada Muhammad. Janganlah kematian Utbah dan Syaibah

melemahkan semangat kalian, karena memang harus bernasib seperti itu.

Demi Lata danuzza,kita tidak boloeh pulang sebelum kita sampai di dekat

gunung itu, dan aku tidak akan mengaitkan kematian salah seorang kalian

pada kematian salah seorang di antara mereka. Tetapi tangkaplah mereka

sampai kita bisa memperkenalkan kepada mereka betapa buruk 
^p^ 

yang

mereka lakukan.la2

Padahaiitu, AbuJahal mencari kepurusan dengan berdoa, "Ya Allah,
ia telah memutuskan hubungan kekeluargaan kami, dan ia mendatangi kami

dengan sesuatu yang tidak kami kenal. Tolong, celakakan ia besuk. Ya Allah,
siapa di 

^ntar^kami 
yang lebih Engkau cintai dan yang lebih Engkau ridhai,

maka tolonglah ia padahari ini." Allah dkj kemudian menurunkan firman-Nya

surat Al-Anfal ayat 19,"Jika kamu (orang-orang nulltrikin) nencai keputusan,

maka telah datang ktpatusan kepadanu. Dan jika kamu berhenti, maka itulab

141 Ahmad(/117).Ditutu*anolehAl-HaitsamidalamMajna'ATZata'idSl/18-79).Katanya,tokoh-tokoh
isnad hadits Imam Ahmad adalah para perawi hadits shahih, kecuali Hadtsah bin Mudharab.

742 Arh-Thabrtni da'lzm Al-Kabir S / 4\, nomor (4550). Dikemukakan oleh Al-Haitsxn drluLm MEna' A7
Zauatd S7/8}).Katmya, di dalam isnadnya tetdapat namaAbdulAziz bin Imran, seorangperawiyangdha'if
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)ang tebib baik bagimu. Danjika kamu kembali, niscala Kani knbali (pula). Dan

angkatanperangnil sekali-kali tidak akan dEat menolak dai kamt sesrlat,t bahay

p*n, biarpun ia banlak dan usungubryaAllah beserta lrang-lrafigJangbeiman."

Ketika pasukan muslimin sudah mulai mencengkeramkan t^figutnya,

mereka pun mulai membunuh dan menawan musuh. Sa'ad bin Mu'adz

tampak berdid di depan tenda yang di dalam ada Rasulullah ffi. Tenda ini

pantas disebut sebagai barak. Sa'ad iuga membawa pedang di tengah-tengah

kaum Anshar. Diam-diam Rasulullah ffi melihat ada tasa tidak suka pada

waiahsa'ad atas aPly^igdilakukan oleh pasukan kaum muslimin.

"sepeminya kamu tidak suka ata;s aP^ yang mereka lakukan?", tanya

Rasulullah kepada Sa'ad.

"Demi Allah, memang benar", iawtbnya. "Ini adalah pertemPuran

pertam yarrg ditentukan oleh Allah melawan pasukan ofang-ofang musyrik.

Dan aku lebih suka mereka dibunuh darrpadadibiarkan masih hidup."1a3

Ketika pepe r^flgan telah mered a, dznpasukan kaum musyrikin banyak

y zlrrg lan tunggang langgarrg, Ra sulullah ffi b ers ab da, " C ob a hhat ap a y ang

terf adi pada Abu J ahal;'

Ibnu Mas'ud segera bangkit untuk mencarinya.Ternyataia mendapati

tokoh kaum kafiq Quraisy ini sedang dikeroyok oleh kakak beradik Mu'adz

bin Al Afra' dan Abdullah bin Afra' hirgg, tewas. Sebelum menghembuskan

nafas terakhir, Abdullah bin Afra' semPat memegang ienggotnya dan ber-

tunya,"Kamu Abu Jahal kan? Milik siapa giliran kemenangtn pzdahari ini?"

"Milik Allah dan Rasul-Nya", iawabnya.

"Bukankah akhitnya Allah membuatrnu terhina, wahai musuh Allah?."

,\a,r,

"Dan bukankah seseorang akhirnya dibunuh oleh kaumnya sendiri?"

Setelah membunuh AbuJahal, Abdullah mendatangi Rasulullah 6 dan

betkata, "Aku telah membunuhnya."

Beliau bersabda, "Allah adalah Tuhan satu-satunya. Allah adalah Tuhan

satu-satunya. Dan Allah adalah Tuhan satu-satunya. Allah Maha Besar.

101

743 lbw Hiyan (Il / 27 0-27 1).

faril,.9inl; t lraylapu 7'arlil Raco/rllal



Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan janji-Nya, yang menolong

hamba-Nya, dan yang mengalahkan pasukan sekutu sendirian. Coba aku

ingin melih at may atny a."

Setelah melihat rnlya,t AbuJahal, beliau bersabda, "Ia adalah Fit,aun
umat sekarang."'*

Abdurrahman bin Auf berhasil menawan Umayyah bin Khalaf. Dan
anaknya menjadi tav/anan Ali bin Abu Thalib. Bilal menatap o:erng yaflg
pernah menyiksanya di Makkah dengan sangat kejam tersebut dan berkata,

"Gembong oraagkafrr adalahUmayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat kalau

ia sampai selamat." Orang-orang Anshat berteriak marah kepada Umayyah.

Mereka membantu Bilal untuk membunuhnya. Sementar a anal<nyadibunuh

oleh Ali. Sebelum dibunuh, Umayyah bin Khalaf melihat Abdurrahman
menanggalk an baiu besinya.

"Betapa pun aku tetap lebih baik daripada baju besi iru," katanya.

Abdurrahman melemparkan baju besi itu, kemudian diambilnya
lagi. Sebelum dibunuh, Umayyah sempat berkata, "semoga Allah selalu

mengasihani Bilal. Ia telah menyakiti aku dengan baju besiku dan dengan

menawan aku."145

Pada waktu itu, pedang milik Ukasyah bin Mihshan patah. Rasulullah

segera memberinya sebatang tonggak terbuat dari kayu bakar sebagai

ganunya ser^ya bersabda, "Lindungilah didmu dengan benda ini." Setelah

memegang dan menggerakkan benda itu, t^nganUkasyah sepertinya sedang

memegang sebilah pedang berwarna putih yang cukup par;rj^rq...Dan ia terus

bertempur dengan ggh d, dekat Rasulullah ffi.Ia meninggal dunia pada

z^m^n khalifah Abu Bakar dalam peristiwa operasi terhadap orang-orang
yang murtad."1a6

Az-Ztbur bertemu Ubaidah bin Sa'id bin Al-Ash yang mengenakan

baju besi menutupi seluruh tubuhnya, sehinggga hanyakedua rn t^r:yayzltg

144 SbahihAl-BtkbanQ962),KittbPetang-PerangSuci,BabTetbunuhnyaAbtJahil,sbabibMrslin(1800/718),
KitabJihad Dan Strategi Perang, Bab TerbunuhnyaAbuJahal,dmAhnadQll/115,129,236).

745 Ibru Hiyan (I/273). Hadits senada diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2301), Kitab Perwakilan, Bab Ketika
Seorang Muslim Mewakilkan Kepada Seorang KaEr Harbi Di Neged Konflik.

146 I bru Higan (ll / 27 8), dar Dakil AtN ubil,ratat oleh Al-Baihaqi (II198,99).
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terlihat. Melihat orang itu, Az-Zubat langsung menyerangnya dan berhasil

menikamnya tep^t pada matanya hingga ia tewas. Selaniutnya, Az-Zabajr

menginjak tubuh orang itu dengan kakinya untuk mencabut tombaknya

sekuat tenagiz- sehingga kedua ujungnya bengkok.

Kata Urwah, Rasulullah ffi kemudian meminta tombak tersebut dari

Az-Zaburdan ia pun menyerahk^nnyakepada baliau. Setelah Rasulullah ffi

wafat, tvz-Zubur mengambilnya. Kemudian Abu Bakar memintany a, maka

ia pun memberikannya. Dan ketika Abu Bakar meninggal, Umar meminta

tombak tersebut, makatapun memberikannya kepada Umar. Setelah Umar

meninggal, Az-Zlbur mengambilnya lag1. Kemudian Utsman meminta

tombak tersebut, maka ia memberikannya. Ketika Utsman terbunuh, tombak

tersebut berada di tangan keluarga Ali. Kemudian Abdullah bn Az-Ztbut

memintanya, sehingga akhitnya tombak tersebut betada di tangannya

sampai ia terbunuh. 'o'

Kata Rifa'ah bin Rafi', "Dalam peristiwa perangBadat aku terkena anak

panah yang dibidikkan oleh musuh yang membuat mataku buta sebelah.

Dan setelah diludahi sambil didoakan oleh Rasulullah&, seketika aku bisa

melihat kembali dengan norma1."148

Ketika peperarigafl telah usai, Rasulullah ffi tampak sedang betdiri di

depan para kotban pasukan kaum musyrikin yang tewas, dan mayat meteka

bergelimpangan. Beliau bersabda, "Butuk sekali yang kalian lakukan terhadap

Nabi kalian, wahai orang-orang yang juga meniadi keluarga dekat seorang

Nabi. Kalian telah mendustakan aku. Padahal oranglain sama mempercayaiku.

Kalian sama memusuhiku, padahal mereka sama menolongku. Dan kalian

sama menguskku, padahal mereka sama menatnpungku."lae

Selanjutnya Rasulullah ffi menyuruh untuk meflgurus may^t-m yat

mereka yang kemudian diseret ke salah satu sumur di dekat oase Badar.

Setelah menyaksikan mereka dilemparkan ke dalam sumur itu, Rasutullah ffi

147 Al-Bul,hari (3998) Al Magha7i,Btb (12)

748 Al-BazmdalmKayfuAl-Astar(7777),KitrbHiirahdanPetang-PerangSuci,BabPerangBadat,danAth-
Thabarani dalam Al-KabinDiaorkan olehAl-Haitsm\dilarnMajna'Aq-Zawa'idYl/85. Katanya, didalam

isnadnya terdapat nama Abdul Aziz bin Imran, seorang perawi yang dha'if Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

dalam D a h' i I Atr -N u b r wat $71 / 7 00).
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berdfui menghadap mereka dan bersabda,"WahaiUtbah bin Rabfah, wahai

Syaibah bin Rabfah, wahai fi.rlan dan wahai fi.rlan, apakahkalian mendapati

^p^ 
yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Sesungguhnya aku

telah mendapaiapa yang dijanfikan oleh Tuhanku adalah benar."

"Wahai Rasulullah, kenapa Anda berbican kepada jasad-jasad yang

sudah tidak bernyaw^?" tanyaUmar.

"Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman kekuasaan-

Nya, kalian tidak lebih mendengar 
^p^yangaku 

katakan danpada mereka.

Hanya saja mereka tidak sanggup menjawab", jawab Rasulullah.lso

Kemudian Rasulullah ffi pulang dengan membawa kemenangan yang

gemilang. Hati beliau riang dan berbunga-bunga atas pertolongan yang

diberikan oleh Allah. Beliau juga membawa sejumlahtawananperang dan

harta ghanimah. Ketika tiba di daenh Shafra' beliau membagi-bagikan

harta hasil rampasan perang tersebut. Beliau memberikan bagian kepada

orang-orangyalrtg berhasil menangkap Nadhar bin Al-Harits bin Kildah.
Dan ketika berhenti di daerah lrqrZhabiyah, beliau juga memberikan brg^
hatta ghanimah kepad a orang-orang yang telah berjasa menangkap Uqbah

bin Abu Mu'ayyath.

Rasulullah ffi memasuki Madinah dengan sukses membawa kemenangan

sertakeiayaan yang bes arDoa sejak itu, semua orang yang memusuhi beliau

di Madinah dan wilayah-wilayah sekitarnya merasa takut kepada beliau.

Cukup banyak penduduk Madinah yang kemudian menyaakan masuk Islam.

Bahkan Abdullah bin Ubay tokoh kaum munafik dan teman-temannya

secara terang-tetangan menyatakan masuk Islam.

Jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar sebanyak

tiga ratus tiga belas orang. Delapan p"l"h enam terdiri dari kaum Muhajirin,

enam puluh satu terdiri dari suku Aus kaum Anshar, dafl seratus tujuh
p"l"h terdiri dari suku I{hazraj juga kaum Anshar. Kalau jumlah pasukan

dari suku Aus lebih sedikit dibandingkan dengan jurnlah pasukan yangdai
suku Khazraj, kendatipun kedua-duanya terkenal sangat gigih, tangguh, dan

750 Sbabih Msslin Q874/77),Kit^b Surga, Sifat Kenikmatannya, Dan Penghuninya, Bab Tempat Si Mayat Sudah
Diperlihatkan Kepadanya, Apakah di Surga Atau Di Nertka,dtn.A*Nasa'i Q075),KitabJenazah, Bab Ruh
Otang-Orang Yang Beriman. Keduanya bersumber dari hadits Anas bin Malik.
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sabar dalam menghadapi musuh, itu karena temPat titggrl meteka berada

dt datanntit gg Madinah. Rombongan bisa datang sec r^ mendadak. Dan

Nabi ffi pernah bersabda, '\angboleh ikut kepada kami hanya orang yang

pernah ikut tedibat perang." Beberapa orang meminta izin kepada beliau.

Tetapi beliau menolaknya.lst Keinginan mereka bukan untuk bisa bertemu

musuh. Mereka juga tidak mau menyiapkan bekal-bekal persiapannya'

Namun kemudian Allah menghimpun antara mereka dengan musuh di luar

waktu yang dijanjikan.

Pada waktu itu, pasukan kaum muslimin yang gugur sebagai pahlawan

syahid sebanyak empat belas otang; enam dari kaum Muhaiirin, enam lagi

dari suku l(haz:uii, dan dua dari suku Aus. Rasulullah ffi menyelesaikan

ruusan perang Badat danpara tawanan pada bulan Syawwal.ls2

Perang Bani Sulaim

Setelah sempat beristirahat selama pekan, Rasulullah 6 kembali

hatus terjun langsung dalam kancah peristiwa perang Bani Sulaim. Beliau

menugaskan Siba'bin Urfuthah untuk meniaga kota Madinah.

Ada yang mengatakan, yang beliau tugaskan adalah Ibnu Ummi

Maktum. Ketika sampai di oase Al-Kudur beliau berhenti di sana selama

:irga hai. Kemudian katena tidak te{adi kontak Perang dengan musuh,

beliau kemudian pulang ke Madinah.ls3

Perang Sawiq

Ketika pasukan kaum musyrikin pulang ke Makkah dengan rasa

kecewa dan berduka, Abu Sufran bernadzarbahwaiatidak akan membasahi

kepalanya dengan ait sebelum ia memerangi Rasulullah W. la berangkat

dengan membawa dua tarus pasukan berkuda. Ketika tiba di daerah Al-

157 Sbabib Mulin (1901/154),Kitab Kepemimpinan, Bab Tetapnya Suga Bagi Orang Yang Mati Syahid, dan

Ahnad (tr/136).
7 52 I-that, I bru H i y an (ll / 3 45,3 46,387), dan I b n S a' a d Ql / 1 2,1 3).
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Uraidh di sudut Madinah, ia menginap semalam di rumah seoraflg Yahudi

bernama Salam bin Misykam. Selain diberi beberapa infomasi penting, ia

juga disuguhi khamar.

Pagphannya dengan membabi buta ia menebangi pohon-pohon kurma

yang masih kecil, dan membunuh seorang sahabat Anshar berikut seorang

sekutunya. Selanjutnya ia pun pulang.

Giliran Rasulullah ffi yang bernadzar membalas tindakan jahat tersebut.

Beliau segera berangkat untuk mengejarnya. Sesampai di daerah Qarqarah
Al-Kudur, Abu Su$ran bethasil lolos. Para pasukan kafir membuang tepung

perbekalan mereka untuk meringankan beban yang harus mereka bawa.

Lalu, perbekalan itu diambil oleh pasukan kaum muslimin, Makanya perarrg

yang terjadi dua bulan pasca perang Badar tersebut disebut penng sawiq

atau perang tepung.lsa

Setelah melewatkan sisa bulan Dzul Hijjah, Rasulullah ffi berangkat ke

Naid untuk menghadapi orang-orang dari suku Ghatfan. Beliau menugaskan

Utsman bin Affan +S untuk menjaga kota Madinah. Selama bulan Shafar,

tahun ketiga hijriyah beliau tinggal di sana. Dan setelah itu beliau pulang

ke Madinah,karena tidak ada kontak senjata.lss

Perang Buharan

Setelah berada di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal, Rasulullah 6
berangkat untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy. Beliau menugaskan

Ibnu Ummi Maktum untuk menjaga Madinah. Beliau sampai di daerah

Buharan Ma'dinan salah satu wilayah Hljaz yang ditempuh dari jalur Al-
Fur'u, masih belum terjadi kontak pertempuran. Setelah pada bulan Rabi'ul

Akhir dan bulanJumadil Awwal tirggrl di sana, beliau kemudian pulang ke

Madinah.156

| 5 4 I b ru I I i s1 a n (lll / 6,7), da n I b u S a' ad (ll / 22,23).

I 5 5 I b n u H i E a n (lll / 8), dm I b n u S a' ad (ll / 26,27.
756 I bru Hislan Sll / 8), dan I bru S aU (ll / 2?..
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Perang Bani Qainuqa'

Selanjutnya Rasulullah ffi memerangi Bani Qainuqa, mereka

adilah salah satu kaum Yahudi dari penduduk Madinahyang melanggar

pelaniian. Beliau mengePung mereka selama setengah bulan, sehingga

akhirnya mereka menyerah pada keputusan beliau. Di antaru mereka

terdapat Abdullah bin Ubai yang berhasil membuiuk beliau sehingga

akhitnya mereka dilepaskan. Mereka adalahanak buah Abdullah bin Salam.

Jumlah mereka sebanyak tuiuh ratus pasukan yang berprofesi sebagai

tukang emas dan pedagang.lsT

Terbunuhnya Ka'ab Al-Asyraf

Ka' abbin Al-Asyra f adzJahseorang keturunan Yahudi yang ibr:nya betasal

dari suku Bani Nadhir. Ia terkenal sangat kefas dalam memusuhi Rasulullah ffi.

Irwat bait-b ut sya'r ia gemar menghujat isteri para sahabat. Menielang perang

Badariapergr ke Makkah. Ia berhasil mempengaruhi Rasulullah ffi dan orang-

orang mukmin. Dan setelah itu ia pulang lrgr k Madinah.

Rasulullah ffi betsabda,'tsr:ruitu si Ka'ab binAsyraf yang suka menyakiti

Allah dan Rasul-Nya."

Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bisyru, Abu Na ilah alias Silkan

bin Salamah saudara sePersusuan Ka'ab,Al-Harits bin Aus, dan Abu Abasa

bin Jabar segera memburunya.

Rasulullah W mengzrnkan mereka untuk mengatakan apa saia untuk

menjebak Ka'ab. Tepat pada suatu malam Purnama, mereka melakukan

pengejaran. Mereka diantar oleh Rasulullah ffi sampai di daemh Baqi'Al-

Gharqad. Tiba di Madinah, mereka menyrruh Silkan bin Salamah untuk

menemui Ka'ab dan berputa-Prxakalauia sudah membelot dari Rasulullah

6, serta menjelek-jelekkan pedakuan beliau. Ia mengatakan bahwa ia

dan teman-temannya ingin menjual bahan makanan kepadanya, dan iuga

menggadaikan senjata mereka. Dan ia bersedia.

7 57 I b w Hi y a n Qll / 9 - 7 7), dn I b ru S a' ad (11 / 21'22).
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Silkan menemui temari-tefirannya unnrk memberiahukan hal itu. Mereka

pun menemui Ka'ab yang datang dari benteng persembunyiannya. Dan
setelah berhasil memperdaya, mereka lalu membunuhnya. Ketika hendak

dibunuh, ia menjerit sangat keras sehingga mengagetkan orang-orang yang

ada di sekitarnya. Mereka lalu ramai-nma menyalakan api. Menjelang

pagi, rombongan sahabat ini menemui Rasulullah & yang saat itu sedang

menunaikan shalat. Al-Harits bin Aus sempat terluka terkena sabetan senjata

nyasar temannya sendiri. Namun setelah diludahi seraya didoakan Rasulullah

ffi, lukanya itu langsung sembuh. Selanjutnya beliau membed izin untuk
membunuh siapa pun oraflg Yahudi yang didapati di mana saja, karena

mereka telah berani melanggar pe{anjian dan berani menentangAllah sera

Rasul-Nya.rs8

Perang Uhud

Setelah Allah membunuh para pembesar kaum kafir Quraisy dalam

peristiwa perang Bada4 dan meteka ditimpa suatu musibah yang belum

pernah ada banding^tnya, mereka selanjutnya dipimpin oleh Abu Su$ran

bin Harb hal itu disebabkan karena sebagian besar gembong mereka tewas.

Seperti yang telah kita kemukakan,ia datang ke sudut kota Madinah dalam

perang Sawiq. Namun karena gagal memperoleh ape- y^ig diinginkan, ia

berusaha melakukan persekongkolan untuk memusuhi Rasulullah ,ffi dan

kaum muslimin. Ia berhasil menghimpun hampir tiga ribu orang Quaisy dan

sekutu-sekutunya. Mereka datang dengan membawa istti-istrinya.

Abu Su$ran membawa mereka mendatangi Madinah. Ia berhenti di
sebuah tempat bernamaAinain drdekat gunung Uhud. Peristiwa ini terjadi

pada bulan Syawwal tahun ketiga hijriyah. Rasulullah,ffi bermusyawarah

dengan para sahabatnya untuk meminta pertimbangan mereka, apakah

beliau harus keluar Madinah menghadapi mereka atau cukup tinggal di
dalam kota saja. Beliau sendiri cenderung untuk tidak keluar dari Madinah,

158 ShahihAl-Bakban$$1),KitabPemng-PetangSuci,BabTerbunuhnyaKa'abBin Al-Asyraf,shahibMulin
(1801), KitabJihad Dan Strategi Perang, Bab Terbunuhnya Ka'ab bin Asyraf Yang Meniadi Thagut Omng-
OrangYahtdt, Ibru Hiyan (1ll / 72-79), dan Ibru Sa'ad (ll / 24-26).
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dan membikin benteng Peftahanan di sana. Jika pasukan musuh berani

memasuki Madinah, pasukan kaum muslimin titggrl menyefang mereka di

pintu-pintu gaflg, dan dibantu oleh kaum wanita yang mengambil posisi di

at^p-^t^p rumah. Pendapat ini langsung disetufui oleh Abdullah bin Ubai,

dan hampir saja menjadi kesepakatan bersama. Namun, tiba-tiba seiumlah

sahabat senior yang absen dalam peristiwa Perang Badar berpendapat

sebaliknya. Mereka usul supaya Rasulullah menghadapi mereka di luar

kota saja. Bahkan mereka tefkesan mendesak beliau melakukan hal itu.

Sementara Abdullah bin Ubai tetap menginginkan suPaya pasukan kaum

muslimirl menghadapi musuh di dalam kota saia, dan pendapatnya ini iuga

memperoleh dukungan dari sahabat-sahabat latnnya. Karena mereka iuga

berusaha mendesak, Rasulullah ffi tiba-tiba bangkit lalu masuk ke rumah'

Tidak lama kemudian beliau sudah keluat lagi dengan menyandang senfata

dan mengajak mereka untuk keluar. Rupanya beliau terPengaruh oleh

keinginan orang-orangyang mendesak untuk keluar.

Dengan nada menyesal mereka betkata, "Aduh celaka. Kita telah

memaksa Rasulullah ffi keluar." Mereka kemudian menghampiri beliau dan

berkata, "\Vahai Rasulullah, itkayang terbaik mentrut Anda menghadapi

mereka di dalam kota, silahkan Anda lakukan." Mendengar itu beliau

bersabda, "Pantang bagi seorang Nabi yang telah menyandang seniata untuk

mefranggalkuflity^ kembali, samPai Allah memutuskan afltzf^ ia dengan

musuhnya."lse

Rasulullah ffi berangkat deflgan membawa seribu ofallg pasukan.

Beliau menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk meniaga kota Madinah dan

meniadi imam shalat bagi orang-orang yang tinggal di Madinah. Sebelumnya,

ketika masih berada di Madinah beliau bermimpi melihat ada,retakanpada

pedangnya, melihat seekor saPi yang disembelih, dan melihat seolah-olah

beliau memasukk^n t^Lg nnya ke dalam baiu besi yang kokoh. Beliau

menafsiri retak pada pedangnya bahwa ada salah seorang dari keluarganya

yatgakanterkena musibah. Beliau menafsiri seekot sapi bahwa ada beberapa

759 lbruHiym(11/27).Ad^bagr^nyangdikomentariolehAl-Bukhari.IihagfuthtAl-Bari(13/239).Secaralengkap
hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, demikian pula dengan hadits senada, (II/351), Ad-Darimi (2159), Kitab

Mimpi-Mimpi, Bab Tentang Baiu Gamis, Sumuq Dan Madu. Mereka semua bersumber dadJebir Bin AMullah.
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orang sahab atnyayxryakanterbunuh. Dan beliau menafsiri baju besi sebagai

kota Madinah.l6o

Rasulullah ffi berangkatpada hariJum'at. Ketika tiba di Syauth, yaitu

sebuah daerah yang terletak antara Madinah dan gunung Uhud, t^npa
disangka-sangka mendadak Abdullah bin Ubai memutuskan untuk prlang

dengan sepertiga jurnlah pasukan. Rasulullah 6 bersabda kepadanya, "Kamu
menentangku dan lebih mendengar orang lain."

Ketika para pembelot itu balik pulang, Abdullah bin Amr bin Hiram,

ayahJabt bin Abdullah, berusaha membujuk serta menganjurkan mereka

untuk kembali lag1. Ia mengatakan kepada mereka, "Marilah kita terus

berperang di jalan Allah, atau kalian memberikan sumbangan berupa apa

saja." Mereka menjawab, "Kalau tahu kalian akan berperang, kami tidak

pedu sampai harus pulang seperti ini."

Merasa gagal membujuk merek4 akhimya ia kembali lagr dan membiarkan

mereka p*lang.Walaupun ia sempat mencaci maki mereka.Bebenpa orang

sahabat Anshar meminta supaya ia meminta tolong kepada kaum Yahudi yang

menjadi sekutu mereka untuk membujuk pam pembelot itu untuk kembali

tagi. Tetapi, ia tidak mau. Ketika melewati tanah tak belpasir milik keluarga

besat Bani Haritsah, iabertarrya, "Siapa yang mau membawa kami kepada

orang-orang itu dari dekat?" Beberapa orang pasukan dari kaum Anshar

segera membawanya sehingga melewati kebun milik salah seorang munafik

yang tuna neta.laberdiri sambil menabukan pasir ke wajahpasukan kaum

muslimin seraya berkata,"Jrkabenar kamu Rasulullah, aku tidak mengizinkan

kamu memasuki kebunkuini." Mendengaritu pasukan kaum muslimin ingin

membnnuhnya. Namun beliau keburu melarangnya,"Jangan bunuh orang

ini, karena ia buta mata dan juga buta hainya."

Rasulullah W dan pasukannya terus bergerak lalu berhenti untuk

beristirahat di dekat gunung Uhud. Tepatnya di daerah Udwat Al-Wadi.

Seraya betdiri membelakangi gunung Uhud, beliau melarang mereka memulai

perang sebelum ada komandonya. Pada sabnr pagi, peperangan sudah hampir

dimulai. Pasukan beliau sebanyak tujuh ratus personal, dan lima puluh di

1 60 Ini adalah kutipan dari hadits Jabir yang telah dikemukakan sebelumnya.
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af,rt:r^nye- aderl^h pasukan berkuda. Beliau menunjuk Abdullah bin Jubair

sebagai komandan pasukan pemanah yang beriumlah lima puluh petsonal.

Beliau menyuruh Abdullah bn Az-Zubait serta anak buahnya unruk tetap

bendadalam posisi mereka, dan dilarang meninggalkannya dengan alasan

apa pun. Bahkan sekalipun ada seekor burung yang meny^mbar kepala

para pasukannya, sang komandan tidak boleh membiarkan mereka bergeser

sejengkal pun. Posisi mereka betada di garis belakang pasukan. Beliau iuga

memerintahkan mereka untuk menghuiani pasukan kaum musyrik dengan

anak panah, supaya pasukan musuh ini tidak bisa mengambil posisi di

belakang pasukan kaum muslimin.161

Pada waktu itu, Rasulullah ffi mengenakan satu stel pakuan PeranS.

Beliau menyerahkan bendera kepada Mush'ab bin Umair. Beliau menuniuk

Az-Zabxrbin Al-Awwam sebagai seorang komandan pasukan sayap kanan,

dan Al-Mundzir bin Amt sebagai seorang komandan pasukan sayap kiri.

Pada waktu itu, ada beberapa anak muda yangdatatgmendaftar ingin ikut

perang. Namun bebetapa di antan meteka ditolak karena dianggap masih

kecil. Mereka 
^nt^r^lain 

ialah Abdullah bin Umar, Usamah brlzord, Usaid

bn Zhahr, Al-Barra' bin Azib, ZNd bn Arqam, Z^td btn Tsabit, Arubah

bin Aus, dan Amr bin Hizam. Beliau memperolehkan yang dianggap sudah

tampak kuat, antara lain Samurah bin Jundab dan Rafi' bin Khadii yang

waktu itu sudah berusia lima belas tahun. Ada yang mengatakan,Rasulullah

ffi mempetbolehkan bagi siapa saia yang sudah berusia lima belas tahun,

karena dianggap sudah baligh. Sebaliknya beliau menolak bag1 siapa saia

yang belum berusia lima belas tahun, karena dianggap belum baligh. Ada

pula sementara ulama yang mengatakan, yang ditolak oleh Rasulullah ffi

ialah yang dianggap belum memiliki kekuatan. Jadi dalam hal ini tedepas

apakah sudah baligh atau belum. Kata mereka, dalan salah sanr versi dwayat

hadits yang bersumbet dari Ibnu Umar disebutkan, "Dan ketika melihat

aku sudah tampak kuat, beliau mengizinkan aku unhrk ikut."162

767 IbntHisyan (ll/28p9).DtisvtyttkanolehA/-Bnkbaibersumber dariAl-Batm'(4043), Kitab Perang-Petang

Suci, Bab Pemng Uhud, dn A b n a d (293 -29 4).

762 Teapiymgditetapkandalamsebuahhaditsshahihadalahkebalikanhiltrtt.I-rha;\SbahibAl'fukhanQ664),
Kitab Kesaksian-Kesaksian, Bab BalighnyaAnak-Analq dan Shahih Muslim (1868/91), Kiab Kepemimpinan,

Bab Menerangkan Tentang Usia Baligh, bersumbet dari Ibnu Umar ffi, ia betkata, "Menielang peristiwa

petang Uhud aku mendaftarkan diri kepada Rasulullah 6 untuk bisa ikut, pada saat itu usiaku batu empat
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Sementara itu pasukan kafir Quraisy juga telah bersiap-siap untuk

berperang. Mereka berjumlah tiga dbu personal, dan di antar^ mereka

tetdapat dua ratus pasukan berkuda. Mereka menunjuk Khalid bin Al-Walid

sebagai komandan pasukan sayap kanan, dan sebagai komandan pasukan

sayap kid mereka menuniuk Ikrimah bin AbuJahal. Pada saat itu, Rasulullah

ffi memberikan pedangnya kepada Abu Dujanah alias Simak bin Kharasyah,

seoralrg pasukan pemberani yangpandu membikin siasat perang.

Orang perteirn dari pasukan musyrik yang segera tampil adalah Abu

Amir Al-Fasiq yang puny^ n ma asli Abdu Amr bin Shaifi. bbiasa dip*ggl
dengan panggilan Ar-Rahib yang berarti sang pendeta. Tetapi Rasulullah

memanggilnya Al-Fasiq. Pada zamanf ahiliyah ia adalah salah seorang tokoh

sukuAus. Ketika Islam datang, ia menentang^gam^Allah ini. Secara terang-

terangan ia iuga memperlihatkan sikap permusuhan kepada Rasulullah

ffi. Begitu meninggalkan Madinah, ia menuju ke Makkah dan bergabung

serta ikut betkomplot dengan orang-orang kafir Quraisy. Ia adalah orang

yang begitu bersemangat mendesak mereka untuk memerangi beliau.

la mengatakan kepada mereka bahwa kaumnya sudah terpengaruh dan

meniadi pengikut beliau begitu pertama kali melihat beliau. Iaada.lah orang

yang pertama kali bettemu pasukan kaum muslimin, lalu ia berseru kepada

kaumnya unnrk memperkenalkan mereka. Kemudian mereka pun menjawab,

"Rupanya Allah tidak akan membuat matamu bisa tidur dengan nyenyak,

wahai Fasik." Mendengar ucapan mereka itu ia berkata, "Sepeninggalanku

nanti mereka pasti akan mengalami nasib yang sangat buruk." Selanjutnya

ia bertempur dengan sengit melawan pasukan kaum muslimin yang pada

saat itu memiliki semboyan, "Kami ingin mati syahid."163

Dalam pertempuran ini beberapa pasukan kaum muslimin mengalami

luka-luka cukup parah. Mereka antzr:alatn ltbu Dujanah Al-Anshari, Thalhah

belas tahun, dan beliau tidak memperbolehkan. Lalu menielang perang Khandaq aku mendaftat lagi dan pada

saat itu usiaku lima belas tahun, dan beliau memperbolehkan aku."Juga diriwayatkan oleh Abtt Da*l Q958),
Kitab Pajak, Kepemimpinan, Dan Harta Fai', Bab Kapan Seseorang Wajib Menladi Pasukan, At-Timidqi
(1711), KitabJihad,Bab MenerangkanTentangBaas UsiaBiligh,A*Nara'l(3431),KitabThalaq, Bab Kapan

ThalaknyaSeotangAnakDianggapJatuh,IbnuMaiah (2534), Kitab Hukuman-Hukuman Hadd, Bab Otang

YangTidakTerkena Hukuman Hadd, dzn Ahnad (ll / 77)

163 AtuDadQ595),KitabJihad,BabTentangSeseotangyangMenyerukanSyi'at,danAbnad(Y/36).
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bin Ubaidillah,Hamzah bin Abdul Muthalib singa Allah dan Rasul-Nya,

Ali bin Abu Thalib, Anas bin Nadhat, dan Sa'ad bin Ar-Rabi'.

Pada awalnya, pasukan kaum muslimin bethasil menguasai pasukan

orang-orang kafir, sehingga posisi musuh-musuh Allah itu terdesak. Mereka

lari tunggang langgang, sehingga dengan leluasa pasukan kaum muslimin

berhasil mengalahkan mereka.

Menyaksikan pasukan musuh kocar kacir tidak karuan, tiba-tiba

pasukan pemanah kaum muslimin meninggalkan posisi mereka yang

telah dipesankan oleh Rasulullah ffi agar iangan ditinggalkan, melainkan

harus tetap dtjaga. Salah seorang mereka mengatakan, "Ayo teman-teman,

mari kita ikut mendapatkan hana ianhan itu!" Sebenarnya mereka sudah

diperingatkan oleh Abdullah bin Az-Zubair, namun mereka tidak mau

mendengarnya. Mereka mengira kalau pasukan kaum musyrikin tidak

mungkin akan kembali lagi.

Tak ayal, mereka tetap meninggalkan markasnya tersebut demi ikut

mendapatk an hafia iarahan, dan membiarkan temp at y^ng sangat strategis

itu kosong. Sementara itu pasukan berkuda kaum musyrik yang sedang

melakukan pengintaian dan mendapati tempat tersebut kosong katena sudah

ditinggalkan oleh para pasukan pemanah pihak musuh, segera merebut

dan mengambil alih posisi. Akibatnya, mereka berbalik dapat menguasai

keadaan. Giliran mereka yang berhasil mengepung pasukan kaum muslimin.

Ada tujuh puluh orang dari mereka yang gugur sebagai pahlawan syahid.l6a

Pasukan kaum musyrik terus mengincar Rasulullahffi,dan berhasil melukai

wajah beliau. Mereka iuga memecahkan gigr depan beliau sebelah kanan

bagSan bawah.

Mereka bahkan sanggup membikin memar bagian kepala beliau.l6s Dan

mereka terus menghujani beliau dengan batu, sehingga ufltuk menghindari

serangan yang bertubi-tubi ini beliau harus memiringkan tubuhnya. Bahkan

beliau sempat telperosok ke dalam sebuah parit yang sengaia dibikin unnrk

menjebak pasukan kaum muslimin.

164 Lihrt, Ibw Hislan Qll / 4l).
165 Shahib ALB*hai (4075),Kttab Perang-Perang Suci, Bab Luka Yang Dialami Oleh Nabi 6 Dalam Perang
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Menyaksikan hal itu dengan sigap Ali bin Abu Thalib segera memegangr

beliau, dan beliau juga harus dipeluk oleh Thalhah bin Abdullah. orang
yang membikin Rasulullah harus mengalami seperti itu adalah Amr bin

Qamitsah dan Utbah bin Abu Waqqash. Ada pendapaty^ngmengatakan

bahwa Abdullah bin Syihab Az-Zuhdt,paman Muhammad bin Muslim bin
Syihab Az-Zuhi, adalah orang yang melukuwajah Rasulullah ffi.

Mush'ab bin Umair gugur di depan Rasulullah ffi. Selanjutnya beliau

segera menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abu Thalib. Ada dua

keping pecahan besi yang menan cap padakulit wajahnya. Abu Ubaidah bin
Al-Jarrah berusaha mengeluarkannya dengan cara menggigit. Sampai-sampai

sepasang gtgl getahamnya tanggal karena begitu kuatnya benda tersebut

menancap padawajahMush'ab. Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khu&i
menghisap kuat-kuat luka tersebut sehingga danh menjadi mampat.

Pasukan kaum musyrik terus merangsak ingin mendekati Rasulullah 6
yang menurut mereka sudah tidak dilindungi oleh Allah iFs. Ada kurang lebih
sepuluh orangpasukan kaum muslimin yang berusaha melindungi beliau dari

serangafl pasukan musuh, dan mereka semua akhirnya tewas. Demi melindungi

beliau, Thalhah melakukan perlawanan dengan grgih, dan berhasil menghalau

mereka. Bahkan Abu Dujanah hmus merelakan punggungnya menjadi sasarari

anak panah yang dibidikkan oleh musuh, sehingga akhirnya ia pun pgur.
Pada saat itu, mata Qatadah bin An-Nu'man terkena bidikan anak panah.

Namun setelah dibawa menghadap kepada Rasulultah ffi dan diobati oleh

beliau, m tanya kembali sembuh dan normal kembali.166

Tiba-tiba, setan berteriak dengan suara lantang, "sungguh Muhammad

sudah tewas!"

Mendengar seruan itu, hati pasukan kaum muslimin menjadi gentar.

Mendadak mereka kehilangan semangat. Bahkan sebagian besar mereka

memilih untuklari. Tetapiurusan dan ketetapanAllahyangpasti tetap berlaku.

Anas bin Nadht mehhat beberapa pasukan kaum muslimin yang diam

saja.Tabettanya dengan nada membentak, "Kalian sedang menun ggt apa?"

"Katanya Rasulullah sudah gugur", izwab mereka.

166 Dal'ailAn-Ntbswalolehl.l-BathaqiQll/251/252),danIbruHiEan(Itt/45/46).
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"Lalu apz- y^flg akan kalian lakukan dalam hidup ini sepeninggalan

beliau? Ayo bangkidah, dan matilah sebagai pahlawan syahid seperti beliau!"

Setelah memberikan semangat kepada semua pasukan yang masih hidup,

Anas bin Nadhr kemudian menghampiri Sa'ad bin Mu'adz dan berkata,

"lWahai Sa'ad, aku sepetti sedang mencium atorna surga di dekat Uhud itu."

Dan setelah bertemput dengan gigih, ia kemudian gqgur. Pada tubuhnya

ditemukan tujuh puluh luka.167 Padawaktu itu, di tubuh Abdurrahman bin

Auf juga didapati kurang lebih dua puluh luka.

Rasulullah ffi menuju ke arah pasukan kaum muslimin. Dan orang

pertama yang mengenali beliau yang berlindung di bawah sebatang pohon

ialah Ka'ab bin Malik. Ia segera berteriak dengan lantang, "Wahai segenap

pasukan kaum muslimin. Ada khabar gembira untuk kalian! Ini Rasulullah

ffi masih hidup!"

Rasulullah ffi memberi isyarat kepada Ka'ab untuk diam. Tidak betapa

lama kemudian banyak pasukan kaum muslimin yang sudah berkumpul di

dekat beliau. Mereka segera membawa beliau ke sebuah lereng yang dianggap

aman. Diantaramereka ada Abu Bakat Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khathab,

Ali bin Abu Thalib, Al-Harits bin Shamata Al-Anshari, dan yang lainnya.

Ketika posisi mereka sudah berada di dekat gunung, Rasulullah bertemu Ubai

bin Khalaf. Ia sedang menaiki seekor kuda bernama Al-Audz ymrg sangat

bagus. Musuh Allah ini sudah mengira ia akan dibunuh oleh Rasulullah. Begiru

posisi sudah cukup dekat, Rasulullah segera mengambil sebatangtombak dari

Al-Harits bin Shamata Al-Anshari dan ditusukkan ke perut pemimpin orang

munafik itu, sehingga ususnya terburai keluat Musuh Allah ini segera lari

dan meminta pedindungan kepada pasukan musyrik. Meteka mengatakan,

"Luka di perutrnu itu tidak apa-apa." Iamenjawab, "Demi Allah, seandainya

aku masih punya kekuatan, mereka semua akan aku bunuh."

Pada suatu hari, ketika sedang memberikan makan kepada kuda

kesayangannya di Makkah, Ubai bin Khalaf pernah mengatakan, "Sungguh

aku akan membunuh Muhammad." Mendengar riat iahat itt Rasulullah

167 Ibnn Higaa (lll / 46) . Jryo, dtiwayatkan oleh Muslim (1904 / 148) ,Kitab Kepemimpinan, Bab Tetapnya Sutga

Bagi OmngYang MtiSyabtd,At-Tirnid{ (3200), Kitab TafsirAl-Qut'an, Bab SuratAl-Ahzab, danAn-Nana'i

dzlamAl-fubir(7291), Kitab Biogtafi-Biografi, Bab Biogra6 Anas bin Nadhr&.
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bersabda, "Justru insya Allah aku lah yang akan membunuhnya." Saat

sedang ditusuk tombak oleh Rasulullah ffi, tiba-tiba ia tertingat kata-kata

terakhit beliau, "Aku lah yangakzr:, membunuhnya." Seketika itulah timbul

keyakinannya kalau ia akan mati akibat luka yang dideritanya. Dan memang

benar. Ia mati dalam perjalanan pulang ke Makkah. Tepatnya di daerah Saraf.168

Ali bin Abu Thalib tampak membawakan air minum untuk Rasulullah.

Mendapati beliau masih pingsan, ia menghampiri untuk menyeka datah dari

wajahbeliau, dan menuangkan air pada kepala beliau. Tubuh Rasulullah 6
memang benat-benat masih lemah. Bahkan ketika ingin melompati sebuah

batu saja beliau tidak sanggup. Thalhah yang segera berusaha membantu

beliau untuk melompati batu itu. Dan, ketika tiba waktunya shalat, beliau

mengimami pan sahabat dengan posisi duduk. Pada hari itu beliau betada

di bawah bendera kaum Anshar.

Handhalah Al-Ghasil yang nama lengkapnya Handhalah bin Amir
sedang bertemput melawan Abu Sufran. Begitu lengah, ia ditangkap oleh

Syaddad bin Al-Aus lalu dibunuhnya. Pada malam itu, iayangsedang jinabat

tiba-tiba mendengar suara teriakan untuk berperang, seketika meninggalkan

isterinya untuk segera bangkit berjihad. Rasulullah ffi mengkhabarkan

kepadasahabat-sahabatnya,"Paramalail<attelahmemandikan jenazahnya."

Selanjutnya beliau bersabda, "Tanyakan kepada keluarganya, ap^

yang terjadt padarrya?" Setelah menanyakan hal itu kepada isterinya, ia pun

menceriakan kepada merela apa yangsebenarnya telah terjadi pada mendiang

suaminya.l6e

Pasukan kaum muslimin berhasil membunuh pembawa bendera

pasukan kaum musyrikin. Hal ini segera dilaporkan oleh Amrah binti Al-

Haritsiyah kepada meteka, sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka

sudah berkumpul di dekat m^y^tflya,. Ummu Umarah yang nama aslinya

Nusaibah binti Ka'ab Al-Maziniyah ikut bertempur habis-habisan. Dengan

168 IbruHiyanQTl/47),IbtrtSa'ad(ll/35),danDak'ilAt-NubffintatolehAl-Baihaqi(Il/258-259).
769 lbnttHigan(II/38).JugadiriwayatkanolehAl-HakimdalamAl-Mutadrak!il/204-205),1<tabMengenal

Pan Sahabag Bab Handhalah Bin Abdullah Gugur Secara Suahid. Katanya, hadits ini shahih atas syant Muslim,
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BtrhaqidalamAlKubrar(IY /75),Kita,bJenazah, Bab OtangJunub Yang MatiSyahid Di Medan Pertempuran.
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seniata pedang, ia berhasil melancarkan seraflgan bertubi-tubi ke arah Amt

bin Qamitsah sehingga satu stel baiu besi yang dipakainya pecah. Tetapi

kemudianArff sempatmembalasnya dengan tebasan pedang, dan membuat

wanita pemberani ini mengalami luka Parr"Jr,padabryTan pundaknya.

Amr bin Ts abit atau yanglebih dikenal dengan nama Al-Ushakam dari

keluatga besar Bani Abdul Asyhal semula memang enggan masuk Islam.

Tetapi menjelang petistiwa Perang Uhud, Allah memberikan petuniuk

kepadanya ke ialan yang benar. Begitu masuk Islam, ia mengambil peduLg y^

dan segera menyusul Nabi ffi. Ia ikut berperang dengan mati-matian, dan

terluka parz.jr.. Tidak ada seorang pun dari pasukam kaum muslimin yang

mengetahui nasibnya.

Ketika perang telah usai, orang-orang dari keluarga besar Bani Abdul

Asyhal berkeliling memeriksa para korban yang berianrhan. Mereka sedang

mencari kurban pasukan kaum muslimin, dan mereka mendapati Al-Ushaidm

dalam keadaan sudah kritis. Mereka berkata, "Demi Allah, ini pasti Al-

Ushairim." Meteka kemudian bertany akepadanya, "Apa yang membuat Anda

seperti ini? Apakah itu demi membela kaummu, atatkatentsuka pada IslaIn?"

Ia menjawab,"Katenasuka pada Islam. Setelah menyatakan beriman kepada

A[ah dan Rasul-Nya, aku kemudian ikut berperang bersama Rasulullah ffi."

Beliau bersabda, "Ia termasuk penghuni sufga." Abu Huraimh mengatakan,

'Tetapi ia sama sekali belum pernah shalat sampai akhirnya mati syahid."l7o

Ketika petang telah selesai, Abu Su$ran naik ke atas guflung' dan

berseru, "Apakah diantan kalian ada Muhammad?"

Atas perintah Rasulullah W, tidak ada seorang pun dari mereka yang

menjawab seruannya ini.

"Apakah dt antankalian ada putra Abu Qahafah?", serunya lagi. Beliau

juga menyuruh mereka untuk tidak usah meniawabnya.

"Apakah di arta:a kalian ada putra Al-Khathab?", serunya lagi.

Dan untuk ketiga kalinya, tidak ada seorang pun dari mereka yang

menjawabnya.

770 IbttnHiyan(lll/52-53),danAhaad(428-429).JugdiketengahkanolehAl-HaitsamidalanMajna'A1-Zau'id
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Hanyaketiga orang ini saia yang ditanyakan oleh Abu SuS'an, karena

ia dan kaumnya tahu bahwa pilar kekuatan Islam tefutama tedetak pada

mereka.

,,Rupanya mereka semua telah mati. Sebab, kalau masih hidup tentu

mereka akan meniawab", kata Abu Sufyan'

Mendengar ucapan itu umar bin Al-Khathab tidak kuat menahan did.

Ia berkata, ,,Kamu berdusta, wahai musuh Allah!. orang-orang yang kalian

sebut namanya tadt masih hidup. Mudah-mudahan Allah mengekalkan

sesuatu yang membuat kamu nista."

,,Itu tidak mungkin akan teriadi padaku.Juniunglah Hubal," kata Abu

Sufiran.

"Apakah kalian ingin meniawabinya?", tanya Rasul kepada para

sahabatnya.

"Kami harus meniawabi btgumana?" tartya Umar'

"Kaakan kepadanya, Allah Maha Agung lagi Maha Tinggl",iawab beliau'

Mendengar ucaPan Umar tetsebut, Abu Sufian menyanggah ser ya

betkata, "Kami Punya lJzza' dan kalian tidak punya Uzza"'

"Apakah kalian ingin meniawabnya lagi?", tarlya Rasul kepada para

sahabatnya.

"Kami harus menjawab bagaimana?" tartya Umar'

,,Katakankepadanya, Allah adalah pelindung kami, dan kalian tidak

punya pelindung sama sekali," iawab Rasul'171

Nabi ffi menyuruh mereka untuk meniawabi Abu Sufyan atas

sikapnya yang sudah berani membanggakan tuhan-tuhannya dan tindakan

musydknya. Hal itu demi mengagungkan aianntauhid yang mengeskan satu

Tuhan, yakni Allah, dan sekaligus demi memberitahukan akan kemuliaan

Tuhan yang disembah oleh kaum muslimin, Tuhan Yang Maha Kuat dan

tidak mungkin terkalahkan. Beliau menyuruh mereka untuk mengatakan,

"Kami adalahgolongan dan serdadu Allah." Beliau tidak menyrruh mereka

ffi+3),KitabPetang-PerangSuci,BabPerangUhud,drnAhnad$\I/293),keduanya
meriwayatkan hadits ini betsumber dari Al-Bara''
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untuk menjawabi ucaPan Abu Sufuan ketika bertanya, "Apakah di antara

kalian ada Muhammad? Apakah diantarakalian ada putra Abu Qahafah?

Dan apakah di antxa kalian ada lJ mx bin Al-Khathab?'"

Ada riwayat yafrg mengatakan bahwa Rasulullah w melatartg P^r

sahabatnyameniawabiucapanAbuSu$'an"Janganiawab"'Sebab'iatvabart

mereka justru akan menimbulkan tasa iengkel mereka saia. Tetapi ketika

Abu sufiran sudah berafli mengatakan bahwa orang-oraog yang ia sebut

sudah sama meninggal dunia, Umar bin Al-Khathab merasa besar, sehingga

ia menjawab, "Kamu dusta, wahai musuh Allah'"

Jawaban Umar ini merupak^fipeffiyat^an tegas bahwa pasukan kaum

muslimin berjiwa pemberani, tidak pengecut, tidak lemah, dan tidak gentaf

menghadapi keadaan apa pun. Jadt iawaban umar ini tidak melanggar

larangan Rasulultah ffi , " J angan iaw ab." Laralngarr b eliau ini hanya b erlaku

pldaigakaliseruanAbuSu$,anyangmenyebut-nyebutnamabeliau,nama

Abu Bakar, dan namaUmar. Beliau tidak melarang Umar meniawabi uc P^n

Abu Sufuan yang meng^figgap mereka bertiga telah meninggal dunia.

Selanjutnya Abu Sufyan mengatakan,"Idai ini sebagai balasan atas

kekalahan kami di Perang Btdas."

Hal itu segefa dibanAh oleh Umar, 'Tidak sama. Teman-teman kami

yang tewas berada di surga. Tetapi teman-teman kalian yang tewas berada di

nefaka."172

Kata Ibnu Abbas, pada peristiw^ pefuflg Uhud Rasulullah ffi tetap

memperoleh kemenangan. Dan itka ada. yang menyangkal hal ini, sesung-

guhnya Allah berfifman, "Dan sesanguhrya Allah telah mernenahi janji-N1a

krpada kanu, futika karu membunuh rnereka dengan iTin-Iria." (Nilmmn: 152).

Kata Ibnu Abbas, pada mulanya Rasulultah w dmpa/z sahabat berhasil

menguasai pefaflg, sehingga di pihak pasukan kaum musyrikin ada tuiuh

atau sembilan yang terbunuh.l73

772 IbruHiyan(IIIl56).
173 Ahmad(l/287-288).DiketengahkanolehAl-HutsamidaltmMQna'A4Zartta'id(7/113-114)'Kaanya,di

dalamisnadnyatetd"p",.r"-"ibd*mhman binAbuAz-Zanrd,seorangperawiyangdha'if.Jugadiriwaya*an

oleh Al-Hakim dalam Al-MlstadrakQl/296-297),Kit*Ttfsir, Bab Kisah Perang Uhud' Katanya, isnad hadits

ini shahih, walaupun tidak dLiwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan disetuiui oleh Adz-Dz2,h,]bi'
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AUah t[r menrrunkan rasa aman berupa kantuk kepada pasukan kaum

muslimin dalam perangBadat dan perang Uhud. Kantuk di tengah-tengah

berkecamuknya peperangan dan suasana rasa takut yang mencekam jelas

merupakan bukti atas karunia sangat besar yang datang dari Allah. Tetapi

kantuk ketika sedang shalat atau sedang mengikuti majlis-majlis dzikir atau

mendengarkan pengajian di majlis-majlis taklim, jelas ini berasal dari setan.

Pada peristiwa perang Uhud, malaikat ikut betempur membela

Rasulullah ffi.

Disebutkan dalam Ibnu Sa'd, sebuah hadits yang bersumbet dari Sa'ad

bin Abu Waqqash, ia berkata:

r.,, ,1 .o. ..-, ),au3 J>l f-9* ffi attt

**|v )y,
"Pada perangUhud aku melihat Rasulullah & bersama dua sosok yang sedang

ber tempw dengan gigih melindmgi beliau. Mer ela mengenal<nr pa)uian serb a

putih. Sebehnn dan sestdahitu aku tilak pemahmelihatmereb."tT4

Disebutkan dalam Shabih Muslin:

"sesungguhnya Rasulullah W pada saat-sa^t kritis dalam perang

Uhud, beliau dilindungi oleh tujuh orang sahabat Anshar dan dua orang

Quraisy. Saat musuh kian mendekat, beliau bersabda, "Barangsiap^ yang

bisa menghalau mereka dadku, niscaya ia akan mendapatkan srrga atau

setidaknya iaakanmenjadi kawanku di surga nanti." Maka majulah seorang

dari kaum Anshar. Ia dengan berani melawan musuh sampai al<hirnya ra

tetbunuh sendid. Musuh semakin maju dan mendekat. Rasulullah ffi lalu

bersabda, "Barangsiapa yangbisa menghalau mereka dadku, niscaya iaakan

mendapatkan surga atau paling tidak akan menjadi kawanku di surga nanti."

Maka majul"hl$ seorang dari kaum Anshar. Ia melawan musuh dengan

penuh semangat namun akhitnya ia juga terbunuh. Beginrlah seterusnya

sampai ketujuh orang Anshar tersebut teau/as semuanya.Lalrt Rasulullah ffi

774 SbahibAl-Btkhan $054) ,K)trb Petang-Pemng Suci Bab FLman Alhh,<<Kctika drcgolongan daipadant ingin

(nndar) karena takd',dan Shabib Mcsln Q306/46),Kit^b Keutamaan-Keutamaan, Bab TentangJibril dan

Mikail Yang Ikut Dalam Petang Uhud Membela Nabi 6.
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bersabda,' Aku tidak lagi mau memaksa s ahabat-sahabatku."1 75

Disebutkan dalam Shahih lbnu Hibbaa, bersumber dari Aisyah, ia

berkata, Abu Bakar Ash-Shiddiq bercerita, "Di tengah berkecamuknya

perang Uhud, dan ketika hampit seluruh pasukan kaum muslimin meniauh

dari Rasulullah, aku adilahorungPert^ma menghampiri beliau. Aku melihat

di depan beliau ada seorang pasukan yang bertempur habis-habisan demi

melindungi beliau. Ternyata orang itu adalah Thalhah bifi Ubaidillah. Aku

berkata memberinya semangat, 'Ayrh ibuku meniadi tebusanmu, wahai

Thalhah. Ayo maju terus. Ayah ibuku meniadi tebusanmu, wahai Thalhah.

Ayo maju terus."

Tidak lama kemudian, aku melihat Abu Ubaidah bin Al-Jatrah yang

juga sedang bertempur habis-habisan sehingga ia Laksana seekor burung

elang yang menyambar mangsanya ke sana ke mari' Kami berdua kemudian

menghampiri Rasulullah W. TernyataThalhah bin Ubaidillah sudah tefkaPaf

menjadi may^t tepat di hadapan beliau. Melihat hal itu beliau bersabda,

"Uruslah saudara kalian itu. Ia harus segera ditolong."

Pada saat itu aku melihat pipi bagian atas beliau terkena bidikan anak

panah, dan ada dua serpihan besi yang menancap' Aku berusaha unnrk

mencabut kedua benda itu. Abu Ubaidah meminta aku supaya ia saia yar:g

melakukannya. Supaya Rasulullah 6 tidak mefasa kesakitan ia mencabutnya

dengan ,'lyv cliglgttsehingga gigi depannya tanggal. Dan ketika aku berusaha

untuk mencabut se{pihan besi yang satu lag, kembali Abu Ubaidah meminta

supaya ia yang melakukannyalag. Ia juga berhasil melakukannya dengan can

yaflg sama, meskipun gigi depannya kembali adayang tanggal. Selanjutnya

Rasulullah ffi bersabda, "Uruslah saudara kalian itu. Ia harus segera ditolong."

Kami menghampiri Thalhah bin Ubaidillah . Padatubuhnya ada belasan luka

yang cukup parah."rto

Disebutkan dalam Magha{ Al-Unawi, bahwa ketika pasukan kaum

musyrikin telah menaiki gunung, Rasulullah 6 bersabda kepada Sa'ad,

"Halaulah meteka. IJsit mereka."

77 5 S habi h Mu tn (1 789/ 1 00), Kitab Jihad dan Sttategi Perang, Bab Perang Uhud

17 6 S hahih Ihi Hibbat (6941).
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"Brgaimairra aku bisa menghalau mereka sendirian? Bagaimana aku

bisa menghalau mereka sendirian? Bagumara aku bisa menghalau mereka

sendfuian?" Sa'ad mengambil anak panah dari tabungnya. Dan setelah

terpasang pada busurnya, ia membidikkafliy^ ke arah seorang pasukan

musuh dan tepat mengenainya sehingga ia langsung tewas. Aku pun

melakukan hal yang sama. Dan tiga kali berturut-turut bidikanku berhasil

mengenai sasaran musuh.

Melihat mereka turun dari tempatnya, aku berkata sambil menuniukkan

anak panah yang masih tersisa, "Ini adalah anak panah yang diberkahi."

Senjatainiadapada Sa'ad,lalu disimpan oleh anak-anaknya sepeninggalarrrya.

Disebutkan dalam SbabihAl-Bukhari dan Shabih Muslin, sebuah hadits

yang bersumber dari AbuHazim, sesungguhnyaia drtanya.tentang luka yang

dialami oleh Rasulullah ffi. Ia menjawab,

. ii'
"Demi Allah , sesungufua aku talw sinpa yangnanJel<a tmatk membersihl<nn

lul<a Rasulullnh &, siapa yang membantu menuanfl<an air, dan dengan apa

lul<n beliau diobad. Fatimah lah yang menyel<n untuk membersihl<nt lul<n

beliau, dsn Ali lah l*rg membanw meruangl<an air dengan menggurukarl

gqmgyurgterbuat dnri pelepahkumta. Melihat oir jwtru semakinbanyak

mengeluarkan darah, Fatimah kemudian mengarnbil selembar tikar lalu

dibal<arnya,l<emulian abunyaia tempeil<an padabaglarllul<abeliau sehingga

dmah pun menjadi marnpat.tTT

Disebutkan dilam Sbabib Al-Bukbari

177 Sbabih Al-Bttkhai (4o75),Kitzb Perang-Perang Suci, Bab Luka yang Dialami Oleh Nabi 6 Dalam Perang

Uhtd,dnShahihMuslin (7790/101), KiubJihad dan Strategi Perang, Bab Perang Uhud.
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"sesangguhny a Rasulullah & pada per ong Uhtd menfurita r ontok gigl baglan

depan dm l<epala beliau agak ntam.ar. Sembari mengusap darah yang terus

lrchtar, beliau bersabda dengan nada setengah mengeh,th, "Bagaima:r'ra al<an

berunumg notu l<awn yarlg tuga mehtl<ni Nabirrya dan memecahl<nt atan

meronrol<lungtgideparmya,padalwliaselalumenlad<anmerel<a."Selanjutay

Al)ahYangMahaMulialagtMalw,\gtnemerumml<anayat,"Tidakadasediht

pLm carrlpur tongaffinu dalarn urusan merel<n itu atau Allah menenma tntbat

merel<a, atntmengaTab merel<al<,arerw sesunggultnyamerel<aitu orang'orutg

yngzhalim." (Ali Imran: 128;tzs

Ketika para pasukan kaum muslimin berlari, Anas bin Nadhet tidak

ikut lari seperti mereka. Ia berkata,'Ya Allah, sesungguhnya aku mohon

ma'af kepada Engkau 
^tas 

aPa yang telah dilakukan oleh sebagian pasukan

kaum muslimin, dan aku lepas tangan dari apa yang diperbuat oleh kaum

musyrikin itu."

Setelah berkata begitu Anas bin Nadhar terus maiu. Ia bertemu dengan

Sa'ad bin Mtt'adz.

"Mau ke mana Anda, wahai Abu Umar?",tanya Sa'ad.

'Aku sedang menyongsong aroma surga, wahai Sa'ad", iawabnya. "Aku

menciumnya di dekat Uhud.

Ia terus maju. Setelah bertempur dengan gigih melawan pasukan

musuh akhitnya ia gugut sebagai pahlawan syahid. Luka yang dialami oleh

Sa'ad sangat panh, sehingga mayatnya- tidak bisa dikenali, kecuali setelah

meminta bantuan kepada seoraflg adik perempuannya' Dan itu ptrn setelah

778 SbabihAl-Bttkhansl/365),KitabPerang-PerangSuci,BabFlmanAllah,'Tidakadandikitpsncdrrr?trr
tangnmt dalam utun nmktial',dmshahih Muslim (1781/104), KitabJihad dan Strategi Pemng,Bab Petang

Uhud.
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memakan waktu yang cukup lama.Ia mengalami delapan p"l"h lebih luka

pada tubuhnya. Adayang terkena tusukan tombak, ada yang terkena tebasan

pedang, dan ada yang terkena bidikan anakpanah.lTe

Seperti sebelumnya, posisi pasukan kaum musyrikin mulai terdesak

kembali. Pada saatihilah, tiba-tiba iblis berteriak di tengah-tengah mereka,

"Wahai hamba-hamba Allah! Kalian akan dibuat hina oleh Allah. Ayo

bangkidah kalian dari kekalahan!."

Hudzufah memandangayahnya yang hendak dibunuh oleh pasukan

kaum muslimin karena mereka menganggapnya berada di pihak pasukan

musuh. Melihat hal itu seketika Hudzaifah berteriak, "Wahai hamba-

hamba Allah, itu ayahku!." K^rer, tidak mengeriapa yang diucapkan oleh

Hudzaifah, mereka akhitnya membunuh orangitu. Dan atas peristiwa itu

Hudzaifah hanyabisa mengatakan, "semoga Allah berkenan mengampuni

kalian." Dan ketika Rasulullah ffi i"gn menyerahkan dtyatnya, dengan tulus

ia menjawab, "Diyatnya aku dermakan kepada kaum muslimin." Hal inrlah

yang membuat Hudzaifah semakin dicintai oleh Nabi,ffi.180

ZardbnTsabit bercerita, "Di tengah berkecamuknya pedstiwa Perang

Uhud, Rasulullah ffi menyuruh aku untuk mencari Sa'ad bin Ar-Rabi'."

"Jika kamu melihatnya, sampaikan salamku padanya, dan katakan

kepadanya bahwa aku menanyakan keadaannya", pesan beliau kepadaku.

Aku mencarinya di antara m ylt-m yat yattg berserakan. Aku harus

memeriksanya dengan teliti, dan akhitnya aku mendapati ia sedang dalam

keadaankritis. Pada tubuhnya ada tuf uh p"l"h luka. Ada yang bekas terkena

sabetan pedang, bidikan panah, dan tusukan tombak.

"Wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah ffi berkirim salam kepada

Anda. Bahkan beliau juga menany*xr,bagaimana keadaan Anda sekarang?"

kataku.

"Salam juga untuk Rasulullah W," jawtbnya. "Sampaikan kepada beliau

bahwa aku sedang mencium aroma surga. Tolong sampaikan pula kepada

179 ShahibAl-Btkbai(4048),KitabPetang-PerangSuci,BabPerangUhud,danShahihMtslin(1903/148),Kitab
Kepemimpinan, BabTetapnya Surga BagiOrangYangMriSyahrd,At-Timidqi (3200), KiabTafsirAl-Qur'an,
Bab surat Al-Ahz ab, drn Abnad (ll1 / 201 ,203) .

780 S hahih Al-Bukhan (O65) ,Kitab Perang-Petang Suci, Bab Firman Allah," ktikz dra gokngar dari padanu ingin

(nriln) karena takrt."
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kaum Anshar, tidak ada alasan sama sekali bagi kalian di sisi Allah lika telah

berlaku ikhlas kepada Rasulullah ffi, kxena di tengah-tengah kthan ada

matayungselalu mengawasi." Setelah berkata bergitu, setika itu nyawanya

melayang."181

Seorang sahabat Muhajirin melewati seorang sahabat Anshar yang

tengah mengeluarkan berak bercampur danh.

"Wahai fi.rlan, apakahAnda yakin Muhammad telah terbunuh?", tanya

seorang dari sahabat Muhaiirin.

"Kalau Muhammad sudah terbunuh, karena aiilnya memang telah

sampai. Tetapi kalian harus tetap berperang demi membelaagamakalian",

jawabnya.

Lalu turunlah firman Allah surat Ali Imran 
^y^t 

144,

@ f-.,3r * n g{i 3;, I 139 vi
"Muh.arrm.a.d itu tidak lain lwrryalah seorurg rasul, swtgguh telah berlalu

sebelwnnya beberapa orang rasul." 182

Abdullah bin Amr bin Hiram mengatakan,"Menielang peristiwa perang

Uhud, aku bermimpi melihat Mubasyit bin Abdul Mundzir berkata kepada-

ku, "Dalam beberapa hari belakangan ini kamu akan datang menyusul kami."

"Di mana?", tanyaku.

"Di surga. Di sana kamu bebas bersenang-senang semaumu",iawabnya,

"Bukankah kamu sudah gugur pada peristiw^PeruigBadar?"

"Benar. Tetapi kemudian aku dihidupkan lagi."

Ketika pengalaman mimpiku itu aku ceritakan kepada Rasulullah ffi,

beliau bersabda, "Itu adalah kematian syahid, wahai AbuJabit"183

Khaitsamah alias Abu Sa'id yang puteranya ikut berperang bersama

Rasulullah ffi dan gugur sebagai pahlawan syahid, mengatakan, "Sayang

781 Ibru Hislan Oll/57),dan Imam MahkdalamAlMwatha'$l/465-466), nomor (41), KitabJihad, Bab

Dorongan Untuk Betf ihad.

182 D ak'il AtlN tbrwtat oleh Al-Bnhaqi (lll / 248-249).

183 Al-HakimdilamAl-Msstadrak(11/ 204),KitabMengenalPataSahabat,BabWasiatAyahJabirSebelum
Mati Syahid Tentang Hak Anak Petempuan. Adz-Dzahabi Tidak mengomentari hadits ini .Lthag Dala'il An-
N u b s wa t oleh Al-B uhaqt AU 2a\.
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sekali aku absen padzperangBadar. Padahal demi Allah, waktu itu aku ingrn

sekali mengikutinya. Sampai-sampai aku harus mengadakan undian dengan

puteraku sirpa yang akanberangkat. Ternyata puteraku menang dalam undian

itu, dan ia akhirnya gusrr sebagai pahlawan syahid. Kemarin aku bermimpi

melihat puteraku itu dengan penampilan yang sangat tampan. Ia tampak

sedang bersanai di dekat t^m^fi bunga sutga berikut sungai-sungunya.Ia

berkata, "Seharusnya Anda menemani kami di sruga. Aku benar-benar telah

mendapati 
^p^yaigpernah 

diianjikan oleh Tuhanku." Sungguh, aku sangat

merindukan bisa bersamanya dr surga nanti, wahai Rasulullah. Usiaku sudah

tua, dan nrlang-tulangku sudah lemah. Aku ingin bertemu dengan Tuhanku.

Untuk itu, wahai Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah semogaDia

berkenan memberiku kematian syahid, dan bisa bersama dengan Sa'ad di

sufga." Dan atas doa Rasulullah W, al<htnya ia memang tetbunuh sebagai

pahlawan syahid dalam peristiwa perang Uhud.18a

Pada saat itu, Abdullah bin Jahsy berdoa, "Ya Allah, aku bersumpah

kepada Engkau bahwa besok aku akan menemui musuh. Aku berharap

mereka akan membunuhku, kemudian membedah perutlu, mematahkan

hidungku, dan memotong telingaku. Dan kalau Engkau bertanya, "Kenapa

itu?", maka akan aku jawab, "Ini demi membela Engkau."r8s

Amt bin Jamuh mengalami pincang yang cukup serius. Ia memiliki

empat orarng putera yang selalu setia ikut berperang bersama Rasulullah

6. Ketika beliau hendak berangkat ke perang Uhud, ia ingin ikut bersama

beliau. Tetapi ia dilarung oleh putera-puteranya. Mereka mengatakan,

"Sesungguhnya Allah telah memberi Anda kemurahan. Anda cukup duduk

di rumah saja. Biar kami yang akan berangkat perang. Allah sudah tidak

mewajibkan Anda ikut berjihad."

Amr binJamuh kemudian menemui Rasulullah ffi.

"\Wahai Rasulullah", katarry a. "Putera-puteraku melarang aku berangkat

perang bersama Anda. Padahal demi Allah, aku ingin sekali bisa gugur secara

syahid, sehingga kakiku yang pincang ini bisa mengrnjak surga."

184 Dala'il An-Nrbswatoleh Al-Baihaqi (IIl249).
185 Al-HakimdilamAl-Mcstadrak(lll/199-200),KnabMengenalPataSahabat,BabTentangBiogafiAbdullah

BinJahsy. Kantanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim seandainya tidak ada unsur mursal di
dalamnya. Dan hadits ini disetujui oleh Adz Dahabi.
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"Allah memang tidak mewajibkan Anda untuk betjihad", kata

Rasulullah ffi kepadanya. Dan kepada putera-puteranya beliau bersabda,

"Kalian tidak berhak untuk melarangnya. Banngkali Allah Yang Maha

Mulia lagp MahaAgung berkenan menganuge rahtnya kematian syahid."186

Akhirnya, pada peristiwa perang Uhud, Amt binJamuh ikut berangkat

bersama Rasulullah W, dan ia pun gugur seczr syahid.

Anas bin Nadher melihat Umar bin Al-Khathab dan Thalhah bin

Ubaidiltah tengah berada di antara beberapa orang dari kaum Muhaiidn

dan kaum Anshar yang sedang lepas tafigzn.

"Kenapa kalian hanya duduk saja?", tanya Anas.

"Rasulullah telah gugur", jawab mereka.

"Lalu apa yangakan kaiian perbuat sepeninggalafl beliau? Ayo bangkidah.

Kalau harus gugr.r, gugudah seperti yang dialami oleh beliau", kata Anas.

Setelah menemui mereka, ia lalu terjun di kancah Pertempuran sampai

gugur."'

Ubai bin Khalaf sang musuh Allah dengan membawa senjata

mengatakan, "Aku tidak selamat kalau sampai Muhammad selamat." Di

Makkah ia memang telah bersumpah akan membunuh Rasulullah. Ia duel

dengan Mush'ab bin Umai4 dan Mush'ab terbunuh. Rasulullah melihat kulit

leher Ubai bin Khalaf dari sebuah lubang kecil pada baiu besinya. Beliau

segera menusuknya dengan tombalq sehingga ia langsung janrh dari kudanya.

Ketika digotong oleh teman-temannya, ia melenguh seperti seekor unta.

'Apa yangAnda keluhkan?",tarryasalah seorang mereka. "Ini kan hanya

sekadar bekas cakaran saia."

Ia lalu menceritakan kepada mereka 
^p^y^ngpetnah 

diucapkan oleh

Nabi ffi, "Insya Allah, aku lah yang akan membunuhnya." Ia akhitnya

meninggal dunia di daerah Rabigh.lm

Ibnu Umar bercerita, "Ketika lepas larut malam, aku berjalan di

pedalaman Rabigh, tiba-tiba muncul bola api yang menyala-nyala dan

786 Ibru Hittan Qll/ 53), dan Dak'ilA*Nsbswat oleh Al-Baihaqi (111246).

787 Iht Higtan (ll / 46), dm Dala'ilAtt-Nubau%t oleh Al-Baihaqi (IIl245).
1 88 Sudah dikemukakan sebelumnya.
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hampir menabrakku. S etelah b erhasil memadamk afiny a, muncul ses eorang

yang betteriak kehausan sambil diseret dengan rz;ntar oleh orang laLnyang

mengatakan, "Jangan zda yang memberinya minum. Ia adalah orafig yartg

diperangr oleh Rasulullah ffi. Inilah orang yang b ern ma Ubai bin Khalaf "18e

Nafi' bin Jubair berkata, aku pernah mendengar seorang sahabat

Muhajirin bercerita, 'Aku ikut dalam perang Uhud. Aku menyaksikan

huian anak panah yang dibidikkan dari seluruh penjuru. Sementara posisi

Rasulullah berada di tengah-tengahnya. Tetapi semuanya berhasil beliau

halau. Pada saat itu, aku mendengar Abdullah bin Sythab Lz-Zuhri berteriak-

teriak, "Tunjukkan aku di mana posisi Muhammad! Aku tidak akan selamat

kalau sampai ia berhasil selamat. Pada saat itu, sebqnarnya beliau berada di

sebelahnya tanpa ditemani oleh siapa pun. Setelah beliau lolos, ia dikecam

habis-habisan oleh Shafivan.

"Snngguh aku tidak methatnya", jawabnya. "Aku bersumpah demi

Allah, ia benar-benar terhalang dan dilindungi dari kita."

Kami berangkat berempat. Kami telah berjanji unruk membunuh orang

itu, dan rencana kami berhasil."leo

Setelah menghisap luka yang dialami oleh Rasulullah W, Malik ayah

Abu Sa'id Al-Khudri langsung menelan ludah.

"Muntahkan" kata Rasulullah kepada Matik.

"Demi Allah, aku tidak akan memuntahkannya", jawabnya sambil

terus bedalu.

Nabi kemudian bersabda, "Siapa yang ingin melihat seorang penghuni

surga, lihadah orang tadi."1e1

Diceritakan oleh Az-Zthri, Ashim bin Umar, Muhammad bin Yahya

bin Hibban, danyanglain, "Hari-haipada peristiwa perang Uhud adalah

hari-hari penuh cobaan dan ujian. Pada saat itu Allah Yang Maha Mulia lagi

Maha Agung ingin menguii orang-oran g y^ngberiman, dan sekaligus ingin

memperlihatkan dengan jelas kedok orang-oraflg munafik yang menyatakan

189 D a k' i I A n - N a b nyya t oleh Al-B athzqi (ll / 259).

790 Dala'il An-Nrbtwat oleh Al-Bajrhrqi (ll1 / 264) .

191 Dak'il An-Nrbtwat oleh Al-Buha'g Qll / 266).
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Islam hanyalewat lisan saja. Mereka menyepelekan kekufuran. Lalu pada

hari itu Allah memuliakan ofang yang dikaruniai kematian syahid. Pada

peristiwa perang Uhud, ada enam puluh ayztdaisufat Ali Imtan yang tufun.

Yang pertama ralah,"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkatpada pagi hari dai

(rarnah) keluargamu akan nenempatkan para nuknin pada beber@a tenpat antuk

berperang" sampai al<hir centa.1e2 'e3

Beberapa Hikmah Perang Uhud

Tentang sekitar peristiwa perang Uhud, AIIah d6 memberi isyarat

beberapa hal yang prinsip dan mendasar dalam surat Ali Imran. Allah

membuka kisahnya dengan firman-Nya,'Dan (ingatkh), ketika kana berangkat

padapagi hari dai (ranah) ktluargamu akan menempatkanpara mukninpada beberapa

tenpat untuk berperang" sampai enam puluh ayat berikutnya.

Di antan hal-hal yang prinsip ialah:

1. Untuk mengingatkan kaum muslimin betapa bur.uk akibat dari

tindakan durhaka, kegagalan, dan berselisih. Sebenarnya bencan yang

menimpa mereka adzlah akibat dari hal itu, sebagaimana frtman Allah $d

dalam sufat Ali Imran ay^t 7 52, " D an sesungu hryta Allab te lah rnemenu hi janli-

Irl1rta kepada kamu, ketika kamu membunah mereka dengan i{n N1a sampai pada

saat kamu lernah dan berselisih dalam arusan itu dan mendurhakai peintab futo|
sesadah Allah nernperlihatkan kepadamu apalang kamu sukai. Di antaramu ada

lrang)ang menghendaki dunia dan diantara kamu ada lrafig)dflg nengbendaki

akhirat. Kenudian Atlah ruenalingkan kanu dari mereka untuk nengaji kamu,

dan sesungubryaAllah telah nenaaJkan kanil."

Ketika sudah merasakan akibat dari tindakan mereka yang berani

mendurhakai perintah Rasul, berselisih lalu merasakan kegagalan, maka

setelah itu mereka meniadi sangat waspada, mawas diri, dan berhati-hati

iangan sampai melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kehinaan.

2. Sesungguhnya hikmah dan sunnah-sunnah Allah pada rasul-rasuNya

dan para pengikut mereka, berlaku pasang surut. Terkadang merupakan

792 Dala'il An-Ntbtuut oleh Al-Bzlrhaqi $II / 27 4-27 5)

193 Zad Al-Ma'ad Ail / 17 1-177, 179'211).
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keberuntung^n yang memihak mereka, dan terkadang pula merupakan

cobaan terhadap mereka. Tetapi akibat yang baik selalu ada pada mereka.

Sebab kalau mereka harus selalu belaya, maka akan masuk bersama

mereka orang-or^rtg yar,g bedman dan orang-orang yang tidak beriman.

Semuanya bercampur menjadi satu. Akibatnya, tidak bisa dibedakan mana

orang yang jujur dan mana orang yang tidak jujur. Kalau rasul harus selalu

diberi pertolongan, maka tujuan dari bi'tsah dan risalah tidak terwujud.Jadi

hikmah Allah memang mefluntut untuk menghimpun mereka di antara dua

hal tersebut guna membedakan siapa orang yang benar-benar mengikuti

dznmentaaipanrasul dalam suka maupun duka, dan siapa yang mengikuti

mereka hanyz ketika mereka menang danberiayz saja.

3. Sesungguhnya ini merupakan bagpan dari tanda-tanda para rasul,

seperti yang pernah dikatakan oleh Hiraklius kepada Abu Sufiian, "Apakah

kalian memeranginya?"

"Ya",iawab Abu Sufyan.

"Bagaimana peperangan yang teriadi antara ia dan kahan?" tanya

Hfuaklius.

"Tetkadangiayangmenang, dan terkadang kami yang menan g" , jawab

Abu Su$ran.

"Memang begrnrlah para rasul diuji. Namun akibat yang baik tetap

bagi merek a", kata Hiraklius. lea

4. Untuk membedakai man orang yangbenar-benar beriman dan

maflz oranE munafik yang berdusta. Ketika Ailah memberikan kejayaan

kepada kaum muslimin dengan berhasil mengalahkan musuh mereka dalam

perang Badar, sehingga mereka merasa senang, pada saatioa, ada sementara

orang yang pura-pura masuk Islam secara lahfuiah saja, padahal batin mereka

menentang. Lalu hikmah AUah tH menuntut berlakunya ujian bagi hamba-

hambaNya y ang akan membedak an siapa yang beriman dan siapa munafi k.

Dalam pertempuran Uhud ini, orang-orang munafik mengangkat kepala

dan mengungkapkan 
^payangmereka 

pendam dalam hati mereka, sehingga

tampak jelas kedok dan topeng mereka yang seben^rflya,.

794 S bahih ALfu khai Sll),Kitab Permulaan Turunnya Wah1,u, Bab (6)
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Secata lahiriah manusia itu terbagi dlua; ada yzngkafir dan adz yang

munafik. Otang yang beriman bisa dideteksi bahwa musuhnya sama seperti

musuh para rasul itu. Ia akan selalu setia bersama mereka dan tidak akan

meninggalkan mereka dalam suka maupun duka. Ia mau berbuat apa saia

demi mereka. Allah d6 berfirman dalam surat Ali Imran ayat 1'79,"Allah

sekali-kali tidak akan menbiarkan zrafig-rrdng )ang beriman dalam keadaan

kanu sekarangini, sebinga Dia nerytisihkanlang buruk (rzunafik) dariyng baik

(naknin). Dan Allah sekali-kali tidak akan nenperlihatkan kepada kanu hal-

balltang ghaib, akan tetapi Allab menilih siapa lang dikebendaki-I'$ta di antara

rasul-rasullt{1a. "

Allah tidak akan membiarkan kalian yang melihat adanya kerancuan

antzta marra orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang

munafik, sampai benar-benar jelas keduanya. Dan inilah yangiuga terjadi

dalam peristiwa perang Uhud. Tetapi Allah tidak akan mempedihatkan

kepada kalian perkara ghaib yang bisa membedakan 
^fltar^ 

mereka, karena

hal itu tetap mefupakan rahasiay^nghanyadiketahui oleh Allah saia. Allah

hanya ingin membedakan dari sisi yang terlihat oleh mata saia.

Kalimat, 'Akan tetapi Allah nenilib siapalang dikehendaki-Iria di antara

rasal-rasull{1a" adalah kalimat penekanan bahwa Allah tidak memberikan

kemampuan kepada makhluk-Nya untuk melihat sesuatu yang ghaib, kecuali

para rasul dan itu pun atas kehendak-Nya, seperti firman-Nya dalam surat

Jin ayat26 - 27 ," (Dia adalah Tuhan)1ang mengetahuilangghaib. Maka Dia tidak

nemperlihatkan kepada selrafigPiln tentanglangghaib itu, kecuali kepadaRasullang

diidbai-I\1a." Jadi keberuntungan serta kebahagSaan kalian terletak pada

iman terhadap perkara ghaib yang terkadang bisa dilihat oleh para rasul.

Jika kalian beriman dan yakin, maka kalian akan mend^patk^npahala sertz

kemuliaan yang sangat besar.

5. Membebaskan manusia dari perbudakan or^ng-or^ng yang

dicintainya maupun kelompoknya, baik dalam suka maupun duka, terhadap

^payatgmeteka 
sukai maupun yang tidak mereka sukai, dan dalam keadaan

menang atau kalah.Jika seseorangharus tetap patuh dan mengabdi terhadap

^p^yangia 
suka maupun yang tidak ia suka, berarti ia adalah budak sejati.
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Ia tidak seperti orang yang menyembah Allah pada satu aspek kesenangan,

kenikmatan, dan kesehatan saja.

6. Kalau Allah tk selalu menolong mereka, memberikan kemenangan

di mana saja berada. dan menjadikan mereka berkuasa terhadap lawan-

Iawan mereka, maka mereka tentu akan betlaku zniaya dan sombong. Jadi,

yangterbatk bagt mereka ialah mengalami suka dan duka, terkadang susah

terkadang sejahtera, dan terkadang sulit terkadang lapang. Allah adalahyang

mengatur urusan hamba-hambaNya sebagaiman a yang sepatutnya dengan

hikmah kebijaksanaan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Melihat.

7, Jlka sedang diuji oleh Allah dengan kekalahan, kejatuhan, dan

keteqpurukan, meteka metzsahina dan tendah. Kemudian meteka terdorong

untuk memohon kemuliaan serta kemen^ngan kepada-Nya. Sesungguhnya

petolongan lazim diawali dengan ketidakberd ayaanbahkan kekalahan. Allah

{H berfirman dalam surat Ali fmran ayat 1.23,"|'unguh Allah telah menolong

kama dalam peperangan Badar. Padabal kamu adalah (ketika in) orang-orangJang

lemab."

Allah tk juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25,"Dan (ingatkb)

peperangan Hunain,laitu diwakn kanu nmladi nngkak knrena banlakrytalamkh(mu).

Makalankh.yng baryak itu tidak memberi manfaat kepadanu sedikitpan."

Jika hendak memuliakan, melindungi, dan menolong seorang hamba,

tetlebih dahulu Allah {k membuatnya lemah dan hina. Pertolongan Allah

adalah tergantung pada sejauh mana kelemahan serta kehinaannya.

8. Sesungguhnya Allah {H telah menyiapkan bagi hamba-hambaNya

yang beriman tingkatan-tingkatan dalam mendapatkan kemuliaan-Nya,

dan hal itu tidak bisa dicapai dengan mengandalkan amal-amal mereka,

melainkan dengan ujian dan cobaan. Allah akan memudahkan sarana-sarana

yar,'gakan mengantarkan mereka ke tempat tujuan lewat ujian dan cobaan

yang akan ditimpakan. Dan amal-amal saleh merupakan bagian dari sarana-

saran tersebut yangdapat mengantarkan mereka ke sana.

9. Sesungguhnya manusia cenderung ingin terus sehat, berjaya, dankaya

di dunia ini. Padahal itu jelas merupakan penyakit yangdapat menghambat
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iiwanya untuk bersungguh-sungguh berfalan menufu kepada Allah dan ke

negeri akhirat. Dan jika Allah sebagai Rabb Sang Pemilik menghendaki

kemuliaannya, makaDia akan menimpakan cobaan serta uiian yang iustru

merupakan obat penawzr bagy penyakit yang menghambat perlalanan

kepada-Nya tadi. Jadi pada hakik^tny^, uiian cobaan itu laksana seorang

dokter yang memberikan obat pahit kepada pasien, dan yang juga terpaksa

harus memotong ufat-ufat yang sakit demi proses kesembuhan. Dan kalau

hal itu dibiarkan saia, makapenyakit akan menial ar dafl pada giliran nya akan

mengakibatkan kematian.

10. Di sisi Allah, sesungguhnyama:o syahid adalah tingkatan tertinggi

bagl para kekasih-Nya. Para syahid adalah orang-orang khusus yang

sangat dekat dengan Allah di afltrrra seluruh hamba-Nya. Mereka rela

menumpahkan datah demi mendapatkan cinta AIIah setta keridhaan-Nya.

Mereka lebih mengutamakan cinta setta keridhaan Allah daripada nyasra

mereka sekalipun. Dan satu-satunya cara untuk meraih detaiat tersebut

ialah dengan memanfaatkan sebab-sebab yang dapat mengantafkan ke sana,

yakni menantang musuh.

11. Jika Allah ingin membinasakan dan menghancurkan musuh-

musuhNya, Dia akan menyediakan untuk mereka banyak safan yang

membuat mereka harus melakukannya. Yang paling srgrufikan selain kekufuran

ialah kezhaliman dan tindakan mereka yang berlebihan dalam menyakiti,

memusuhi, memerangi, dan menguasai kekasih-kekasih Allah. Dan bagi pafa

kekasih Allah, hal itu justru mereka manfaatkanuntuk membefsihkan dosa-

dosa serta aib-aib mereka. Sementara bagi musuh-musuh Allah hal itu akan

menambah kehancruan serta kebinasaan merek a. Hil inrlah yang dituturkan

oleh Allah d6i dalam firman-Nya sufat Ali Imran ayat 1,39 - 1,41,"Janganlah

knrnu bersikap lenah, dan janganlah (ptk) kana bersedih hati. Padahal kanulah

urdng-urangJangPolio7 tingt (derEatrytQ, jika kamu nrang-nrangJang beinan. Jika

kana (padaperangtJhud) mend@at laka, maka kaun (kaf'r)itapan

(padaperangBadar) nendapat lukalangarapa. Dan masa (k/a1aan dan kehancaran)

itl Karui pergilirkat di antara manusia (agar nereka nendapatpel@aran); dafi strPaJa

Atlah nenbedakan urang-orarrg)ang beiman (dengan orang'orang kafir) sttpEa sebagian

fanil,,9,,iql; fi,lrqtEu Tantfi Pacr/"//aL, 133



kanu d/adikan-I'{1a @ugur sebagar) gtubada', dan Allab tidak neryyukai orang-orang

langqbalin, dan agarAllab memberihkan orang-lrang)afigbeirzan (dai dosa nereka)

dan nern binasakafi zrang-lrangJang kafr. "

Dalam ayat tadi, Allah menghimpun pemberian semangat kepada

orang-orang yang beriman, menyrruh mererka supaya punya jiwa yang kuat,

dan menggugah hasrat serta tekad mereka, dengan sekaligus menghibur

mereka. Mengingatkan tentang hikmah-hikmah luar biasa yang menuntut

kemenangan orang-orang kafir atas mereka, Allah Shiberfirman dalam sutat

yang sama ayat berikutnya,"Jika kana (padaperanguh,/d) nendapat laka, maka

sesangubnla kaan (kafr) itu pan (padaperangBadar) mendapat lukalangserupa."

Jadi, kenapakahan harus merasa hina dan lemah ketika mengalami

luka di jalan Allah dan demi mencari keridhaan-Nya? Sementarz mereka

juga mendapatkan luka di jalan setan.

Selanjutnya Allah mengkhabarkan bahwa Dia mempergilirkan manusia

pada hari-hari ketika masih di dunia. Dia membagi-baginya secara bergiliran

^nt^r^ 
kekasih-kekasihNya dan musuh-musuhNya. Berbeda dengan di

akhirat kelak yang seluruh kemuliaan, pettolongan, kemenangan, dan

harapanhanya bagi orang-orang yang beriman.

Hikmah lain:

Yaitu supaya tampak jelas beda 
^ntara 

orang-orang yang beriman

dengan orang-orang yang munafik. Atlah mengajarkan kepada mereka ilmu

melihat dan menyaksikan setelah mereka semua diketahui dalam keghaiban-

Nya. Ilmu ghaib ini tidak menuntut akibat adanyapahala atau siksa. Akibat

adanyapahala atau siksa hanya berlaku padayang sudah diketahui iika itu

memang tidak kasat mzta dzn bisa diindera.

Hikmah lain:

Yaitu Allah menjadikan di antara mereka sebagai orang-orang y^ng

gugur sec r^ syahid, karena Dia menyrkai hamba-hambaNya yang syuhada'.

Dia menyediakan untuk mereka tempat atau keduduk^nyatgsangat tirggt

dan mulia. Karena Allah mengambil mereka untuk diri-Nya, maka Dia

memang layak membuat mereka memperoleh detajat syahid.

l

j

I

134 fani l,,flral; bfrr2lqu Toll Pd?o/o//al



Kalimat, " D an Allah tidak nenl a kai orang-orangltang thalirn "'tm mefupa-

kan pering 
^t^fl 

yang sangat halus kalau sesungguhnya Allah memang

membenci ofang-ofang munafik yang telah mentelantatkanNabi-Nya pada

pefang uhud. Mereka enggan membantunya. Allah tidak menganggaP

mereka sebagai syahid, karena Dia memang tidak menl'ukai mereka. Dia

mengabaikan sefta menoiak mereka 
^1af 

tetha)^ng dari karunia yanghznya

didapat oleh orang- ofalgyang bedman pada peristiwa itu, dafl dari gelar

yrhidyang diberikan kepada sebagian mereka. Orang-orang yang zhaim

itu telah terhalang dal1-sarana-sar^napertolongan yang diperoleh oleh para

kekasih Allah dan golongan-NYa.

Hikmah lain:

Yakni untuk membef sihkan atau melebur ofang-of an g y ang beriman

dad dosa-dosa mereka serta dari penyakit-penyakit batin. Lagi pula hal

itu sekaligus untuk mensterilkan mereka dari orang-ofang yang munafik,

sehingga mereka tampak beda. Dalam hal ini mereka bisa melakukan

dua pembersihan sekaligus; yakni membersihkan iiwa mereka, dan mem-

bersihkan dari orang y atrgsecar: lahiriah adalahbagandari mereka,padahil'

sebenarnya ia iustru musuh mereka'

Hikmah lain:

Yaitu untuk menghancurkan orang-orang kafit karena kezhaliman,

kesewenang-weneflgafl, dan sikap permusuhan mereka. Mereka mengita

akan bisa masuk sufga tanpa harus bersusah payah berjihad pada ialan

Allah, dan bersabar menghadapi gangguan musuh-musuhNya. Ini ielas

tidak mungkin, sebagaimziflayaigdifirmankan oleh Atlah ik dalam surat

Ali Imran 
^y^t 

142, "APakah kamu mengira bahua kanu akan nasak surga,

pad.abal belarn rlata bagi Atlah urang-urdngJang berjihad di antaramu dan belutt

n)ata yrang-urafigJang sabar." Dengan kata lain, hal itu tidak mungkin teriadi

pada kalian, dan Allah mengetahuinya. Sebab seandainya hal itu teriadi,

dan Dia tahu, kemudian membalas kalian masuk sufga atas hal itu, maka

itu adalah balasan atas sesuatu yang telah diketahui. Sesungguhnya Allah

tidak akan memberikan balasan kepada seorang hamb ahznyakarena ia tahu

saja, tanpa membuktikan pengetahuannya tersebut'
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Selanjutnya, Allah mengeiek kegagalanmereka atas sesuatu yang iustru

mereka 
^flgafi-aflg 

nkan sebelum mereka menghadapinya, sebagaimana

firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 1.43," S esangahnla kanu nengharoPk o

nart @tahid) sebelam kana nenghadapirya; (sekarang)sungub kamu telab nelibatryta

dan kana menlaksi kann1a. "

Kata Ibnu Abbas, ketika Allah mengkh abarkan melalalui lisan NabNya

kepada orang-ol.aflgmukmin tentang kemuliaan yangDia berikafl kepada

orang-orang yang gugur sebagai syahid pada peristiwa pemng Bada4mereka

begitu bersemangat untuk bisa gugut sebagai syahid, mereka sangat ingin

sekali tedibat dalam suatu peper^fig t supaya mereka bisa menyusul teman-

temannya. Allah mempedihatkan hal itu kepada mereka pada perang Uhud.

Namun, karena mereka tidak tahan ketika melihat ghanimah sehingga

meninggalkan post-post penting, sehingga musuh bisa mengalahkan mereka'

Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran 
^yat 

143

tadi," S enngahryta kana nengbar@kan nati (yahid) sebelarn karza

(sekarang) sungub kanu telah nelihatnla dan kanu menlaksikannla."

Hikmah lain ialah bahwa peristiwa Perang Uhud hanya meniadi

mukadimah atas kematian Rasulullah fF. Attatr mencela sikap sebagian kaum

muslimin karena berpaling hanya gara-gar^ mendengar isyu terbunuhnya

Rasulullah. Padahal, seharusnya mereka tetap teguh pada Islam serta

ajaran tauhid serta rela ma:d atar dibunuh demi berpe gang padanya. Sebab,

sesungguhnya yang mereka sembah adalah Rabbnya Muhammad Yang Maha

Hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi sekalipun misalnya Muhammad

waktu itu sudah tewas, tidak sepatutnya hal itu membuat mereka berpaling

da:i agamanya serta ajaran yang dibawanya. Setiap yang bernyawa pasti

merasakan kematian. Muhammad ffi diutus bukan untuk misi pengbadian

hidup, baik untuk didnya sendiri maupun untuk seluruh umat manusia,

melainkan supaya mereka mati dengan tetaP berpegang pada Islam dan

ajaran tauhid. Betapa pun kematian pasti akan te,tiadt, baik Rasulullah ffi
sudah wafat atau masih hidup.

Inrlah sebabnya Allah mengecam mereka sebagaimana Dia mengecam

orang yang kembali dad agumarnyahanya gtra-gara teiakan setan, bahwa
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Muhammad telah terbunuh. Padahal Allah telah berfirman dalam surat

An-Nisaa' zyzrt7O4,"Muharnmad itu tidak lain hanlalah selrangrasul. Sungub

telab berlala sebelumnlta beberapa orang rasal. APakah jika ia wafat atau dibunuh

kanu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapalangberbalik ke belakang, naka

ia tid.ak d.apat nendatangkan madharat kepada Allah sedikitpan, dan Allah akan

m e m b ei b a la s an kep a d a 0 ra flg- 0 rang) ang b e rs1 a ku r. "

orang-oran g y^ng bersyukur ialah mereka yang mengetahui nilai

nikmat, sehingga mereka akan konsisten mensl'ukurinya sampai mereka mati

atau terbunuh. Pengaruh cerca nini tampak ielas pada hari ketika Rasulullah

** wafat, sebagian kaum muslimin berbalik ke belakang alias murtad. Tetapi

orafig-otzlflg yang bersy'ukur, mereka tetap setia pada agamanya, sehingga

Allah berkenan menolong, memuliakan, dan memberi mereka kemenangan

dari musuh-musuh mereka. Allah meniadikan akibat yang baik bagi mereka.

Selanjutnya, Allah Yang Maha Suci mengkhabarkanbahwa setiap yang

bernyawa pasti memiliki ajal yang harus dipenuhinya. Seluruh manusia

pasti akan mendatangi telaga kematian yang sama, meskipun beragam

penyebabnya. Nasib meteka pada Hari Kiamat nanti akan berbeda-beda.

Sebagian mereka adayangdi surga dan sebagianlags ada yang di neraka.

Altah Yang Maha suci juga mengkhabarkan bahwa sebagian besar nabi-

nabiNya itu dibunuh. Dan iuga banyak pengikut mereka yang ikut dibunuh

bersama mereka. Tetapi yang masih hidup di antara mereka tidak menjadi

lemah 
^t^s 

zpa y^ng terizdt pada nabi mereka sert^ Par pengikutnya itu.

Mereka tetap kuat, tetaP tegar, dan tetap sabar menghadapi apa Pun yang

terjadi. Mereka tidak patah semangat dan putus asa. Sebaliknya meteka

menjemput kematian syahid dengan teguh, hasrat, dan pantang menyerah.

Mereka gugur secara syahid bukan dengan lari, menyerah, dan hina, tetapi

dengan mulia sebagai kesatda.

Selanjutnya, Allah Yang Maha Suci mengkhabarkan tentang hal yang

membantu pan nabi mampu mengatasi kaumnya, yaitu karena mereka

mau mengakui kesalahan serta bertaubat serayaberistighfar atas kesalahan-

kesalahan, dan memohon kepada Allah agar Dia berkenan meneguhkan

langkah mereka sefta menolong metek^ a;tas musuh-musuh mereka. Hal
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itulah yang diungkapkan dalam firman Allah tlb surat Ali Imran 
^y^t 

7 47 -7 48,

'Tidak ada doa mereka selain acapan, 'YaTuhan kami, ampanilah dosa-dosa kami

dan tindakan-tindakan kanilangberlebih-lebiban dalam urusan kani dan tet@kankh

pendiian kami, dan tolonglab kami terhadap kaarnlang kafin" Karena itil Allah
membeikan kepada mereka pahala di dunia dan pabalalang baik di akhirat Dan

A I la b n e n1 u kai o rang- orangJ afig b e rb a a t ke b ai ka n. "

Ketika mereka sadar kalau musuh bisa ditundukkan dengan memohon

ampuflan atas dosa-dosa mereka, dan bahwa setan mampu mengalahkan

mereka yang lalat melakukan kewajiban atau melewati batas dan bahwa

kemenangan itu erat kaitannya dengan ketaatan,maka mereka pun berdoa,

"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami

yang berlebihlebihan dalam urusan kami."

Selanjutnya, mereka pun sadar bahwa Allah $H tidak berkenan

memantapkan pendirian mereka dan menolongmereka tanpa mereka sendiri

yang memulai terlebih dahulu. Inrlah sebabnya mereka memohon kepada

Allah, karena mereka tahu persis bahwa hal itu dalam kekuasaan-Nya, bukan

di tangan mereka. Tanpa penolongan Allah, mereka tidak mungkin bisa

memantapkan pendirian serta memperoleh kemenangan. Betapa pun mereka

harus memenuhi dua hal yang sangat mendasar. Pettama,mengesakan Allah

dan berlindung kepada-Nya. Dankedua, menghilangkan kendala datangnya

pertolongan, yaitu dosa-dosa, dan tindakan-tindakan yang bedebihan.

Selanjutnya, Allah S# memperingatkan mereka 
^g 

r j^ng n sekali-kali

patuh kepada musuh. Allah mengkhabarkan, kalau sampai peringatan ini

dilanggar, niscaya mereka akan merugi dunia akhirat. Hal ini merupakan

sinditan kepada or^ng-or^flE munafik yang patuh kepada orang-orang

musyrik y ang meralh kemenan gan p ada peristiwa perang Uhud.

Selanjutnya, Allah Yang Maha Suci mengkhzbarkanbahwa Dia adalah

Penolong orang-orang yang berim an, dan Dra adalah sebaik-baik penolong.

Siapa yang disayang oleh Allah makaia adalah orang yang ditolong.

Selanjutnya Allah Yang Maha Suci mengkhabarkan bahwa Dia akan

menimpakan rasa takut ke hati musuh orang-orang yang beriman yang

akan mengurungkan tiatnyz untuk menyeral]g mereka. Sebaliknya Allah
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akan mendukung golongan-Nya dengan pasukan rasa takut yang membuat

mereka saflggup mengalahkan musuh. Rasa takut inilah yang kemudian

menimbulkan sikap musyrik kepada Allah. Semakin kuat sikap musyrik

mereka maka akan semakin besar pula rasa takut mereka. Jadi orang yang

musyrik kepada AIIah adalah orang yang sangat ketakutan. Otang-orang

yang beriman dengan iman yang murni t^npa dicampuri syfuik, mereka

akan mendapatkan kedamaian, kes ela m tarr, petun juk, dan keberuntungan.

Begitu pula sebaliknya.

Selanjutnya Allah Yang Maha Suci mengkhzbarkan bahwa Dra zkan

membuktikan janji-Nya kepada mereka, yakni bahwa Dia akan menolong

mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Sesungguhnya Allah itu iujur
dengan janji-Nya.Jika meteka selalu taat kepada-Nya dan setia menunaikan

perintah Rasul, niscaya petolongan untuk mereka akan terus bedangsung.

Sebaliknya jika mereka berhenti t^at, maka pertolongan pun akan terhenti

pula. Bahkan sangat boleh jadi pertolongan justtu akan dialihkan kepada

musuh sebagai sanksi hukuman atas mereka, supaya meteka sadar betapa

buruk akibat dari tindakan durhaka dan betapa bagus akibat dari ketaatan.

Selanjutnya Allah Yang Maha Suci mengkhabarkan bahwa Dta akan

mengampuni mereka setelah semuanya inr, katena sesungguhnyaDta sangat

baik kepada hamba-hambaNya yang beriman. Al-Hasan ditanya, bagumana

Allah berkenan mengampuni merek^yafigtelah membuat musuh berkuasa

atas pasukan kaum muslimin sehingga sebagian mereka terbunuh bahkan

adayang sampai dibantai dengan biadab? Ia menjawab, seandainya tidak

ada ampunan Allah atas kesalahan meteka, musuh akan menghabisi mereka

semua tanpa ada satu pun yang masih selamat. Tetapi rupanya ampunan

Allah terhadap mereka yang menghalangl musuh tidak sampai menghabisi

mereka, padahal itu sudah menjadi tekadnya.

Selanjutnya, Allah mengingatkan kepada mereka tentang keadaan

mereka yanglari tunggang langgang. Bahkan demi mencari keselamatan

diri sendid adayang sampai naik gunungtafip^ mau menoleh sama sekali

atas zp^yang sedangte\adrpada Rasul dan beberapa sahabatnya. Sampai-

sampai Rasul memanggil-manggil merek a,' Nahai hamba-hamba Allah,
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kemarilah. Aku ini adalah Rasul utusan Allah." Tetapi kepanikan dan rasa

takut yang mencekam membuat mereka tidak menghiraukan panggilan

tersebut. Mereka tetap berlari sekencang mungkin. Dan suasana semakin

kacau ketika setan ikut meneriakkan isyr bahwa Muhammad telah terbunuh.

Ada yang mengatakan, mereka merasa sedih karena telah membikin

sedih Rasul saat menyaksikan mereka bedarian meninggalkarrnya. Mereka

seolah ingin menyerahkan beliau kepada musuh. Jadi dengan kata lain

kesedihan yang merek a rasakan adalah sebagai balasan atas kesedih 
^rr 

y^ng

mereka timpakan kepada Rasul. Tetapi yang diunggulkan adalah pendapat

yang pertama, berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

P ertama,s e sungguhn y a frr man Allah surat A[ Imran ay at 1. 53, " 5 ap a1 a

kamajangan bersedih hafi nrhadap apalang laput dai pada kamu dan terbadap apa

langnenimpa kamu" merupakan peringatan adanyahikmah di balik kesedihan

di atas, yakni mereka menjadi lupa atas kemenangany^ngg g l mereka raih

dan atas kekalahan serta luka-luka yang mereka alami. Hal ini teriadi karcna

adanya kesedihan yang datang bertubi-tubi.

Kedua, halitu sesuai dengan fakta.Petama-tamamereka sedih karena

gagal mendapatkan hata jarahan, kemudian mereka sedih lagi karena

menderita kekalahan, kemudian mereka sedih lagi karena luka yang harus

dialami, kemudian mereka sedih lagi karena banyak pasukan kaum muslimin

yang tewas, kemudian mereka sedih lagi ketika mendengar berita kalau

Rasulullah ,ffi telah terbunuh, dan mereka sedih lagi ketika melihat posisi

musuh di atas gunung yang sangat strategis. Jadryang terjadi bukan dua

ke sedihan s ai a. Melainkan ke sedih 
^n 

y 
^ng 

datang bertubi-tubi.

Ketiga, makna yang terkandung dalam kalimat "dengan kesedihan" ini

adalahuntuk menyempurnakan balasan pahala. Dengan katalain, semoga

Allah memberikan pahala kepada kalian karena kesedihan yang datang

bertubi-tubi. Seandainya mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah,

maka akan muncul kesulitan yang lain. Adalah karena kelembutan, kasih

sayang, dan belas kasih Allah kalau hal-hal yang muncul dari mereka itu adalah

brg* dari tuntutan-nrntutan karakter. Semua itu adalah sisa-sisa nafsu yang

menghalangi kemenangan yang diharapkan. Allah dengan kelembut^nrrya
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mencufahkan kepada mereka safana-safana yaflg dapat mengeluarkannya

dari kekuatan pada tindakan, sehingga menimbulkan akibat-akibat yang tidak

disukai. Pada saat inrlah meteka sadar bahwa taubat dafl meniaga diri dari

hal-hal sepertiitu, serta menolaknyadengan tindakan-tindakan kebalikannya

adat^hsesuahr yang harus dilakukan. Keberuntungan dan pertolongan lestad

yang mereka dapatkan tidaklah sempurna tanpa hal itu. Selaniutnya diharapkan

mereka akan safigat wasPada, dan mengenali pinru-pintu masuknya. Terkadang

demi kesehatan, tubuh harus sakit terlebih dahulu' les

Selanjutnya, Allah berkenan menganugerahkan rahmat-Nya kepada

mereka, sehingga beban rasa sedih terasa ringan. Bahkan mereka semPat

diliputi rasa kantuk yang 
^m 

n dan mengandung rahmat. Mengantuk di

tengah-tengah berkecamuknya perang merupakan tanda kemenangan dan

kedamaian, sebagaimana yafig pefnah diturunkan oleh Allah kepada pasukan

kaum muslimin pada peristiwa perang Badar. Allah iuga mengkhabarkan

bahwa siapa yang tidak ikut merasakan kannrk tersebut, inr adalah bukti bahwa

ia hanyamementingkan keinginan nafsunya, bukan kepentinga n zg m ny 2',

atau Nabinyz, 
^talu 

sahabat-sahabatnya. Allah iuga mengkhabarkan bahwa

mereka menaruh prasangka yang salah kepada Allah, yaitu prasangka ala

jahiliyah. Prasangka yang tidak patut bagl Allah yainr bahwa Allah tidak bisa

menolong Rasul-Nya, bahwa urusan beliau akan mengecil, dan bahwa Allah

akan membiarkan beliau dibunuh. Prasangka mereka iuga ditafsiri bahwa

musibah yang menimpa pasukan kaum muslimin di perang Uhud bukan

karenaketentuan sufatan takdir Allah, dan iuga tidak mengandung hikmah

sama sekali y ang dapat diambil sebagai pelaiaran.

Itu adalah prasangka buruk yaflg biasa disangkakan oleh orang-orang

musyrik dan orang-orang munafik kepada Allah lk, sebagaimanayangDia

ungkapkan dalam firman-Nya surat Al-Fath ayzt 6, " D an supa.lta D ia ne nga4t b

urang-orafig rzanafik taki-taki dan perempaan dan urang-nrang nasyik laki-laki

dan perempuanlang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan

nendapatgiliran (kebinasaan)yngamat buruk dan Allah mernurkai dan mengatuk

mereka serta men-ltediakan bagi nereka neraka Jahannarn. Dan (neraka Jahannam)

italah sburak-burak tenpat kembali. "
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Prasangka seperti ini disebut sebagai prasangka buruk, prasangka ala

jahitiyah yang dikaitkanpadaorang-orang bodoh, dan prasangka yang tidak

benar, karcnany^tanyaprasangka ini memang tidak patut baglnama-nama

Allah yangindah, sifat-sifatNya yang luhur, dan Dzat-Nyaymtgbersih dari

segala macam lenis aib.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak menolong Rasul-Nya, tidak

menyempurnakan urusannya, tidak mendukungnya berikut golongannya,

tidak mengangkat deraiat mereka, tidak memberikan kemenangan kepada

mereka atas musuh-musuh mereka, dan tidak menolong ag ma sert^

Kitab-Nya, 
^tauia 

menyangka AIIah lebih membela kemusyrikan daripada

tauhid, dan lebih memihak kebatilan daripada kebenaran, berarti ia telah

berprasangka buruk kepada Allah. Bahkan ia telah berani mengaitkan

Allah dengan kebalikan sesuatu yang tidak patut dengan kesempurna rt,

keagungan, dan sifat-sifaNya. Sebab, pujian dan kemuliaan Allah menolak

hal itu, menolak golongan serta serdadu-Nya terhina, dan juga menolak

kemenangan serta kejayaan menjadi milik musuh-musuhNya orang-orang

yang iustru mempersekutukan-Nya.

Orang yang punya prasangka seperti itu berarti ia tidak mengenal Allah,

tidak mengenal nama-namaNya, tidak mengenal sifat-sifaNya, dan tidak

mengenal kesempurnaan-kesempwnaanNya. Begrtu pun dengan orang yang

menyangkal kalau hal itu merupakan suratan takdir Allah, berarti ia juga

tidak mengenal Allah, tidak mengenal bahwa Dia adalah Rabbnya, dan tidak

mengenal kekuasan serta keagungan-Nya. Dan begitu pula dengan orang

yang menyangkal kalau apapun yang telah ditentukan-Nya pasti mengandung

hikmah tersendiri dan tujuan positif yang patut disprkuri. Semua itu timbul

dari kehendak Allah semata yang pasti punya tujuan yang mulia. Semua

yangterjadt tidak mungkin lepas dari hikmah begitu saia,karcnaAllah tidak

mungkin menentukan hal itu secara sia-sia, mengadakannya secatapercuma,

dan menciptakannya b.grt" saja. Allah d&i berfirman dalam surat Shaad ayat

2T,"Yangdemikian ita adalab angapan orang-orangkafir Maka celakalah orang-orang

kafir itu karena mereka akan masak fieraka."
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Sebagian besar manusia berprasangka buruk kepada Allah, baik

terhadap hal-hal yang khusus menyangkut mereka, atau hal-hal yang

menyangkut orang lain. Yang selamat dari prasangka buruk seperti itu

hanyalah orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namaNya, dan

mengenal puja puji serta hikmah-Nya. Siapa yarig Putus asa dai rahmat

Allah berarti ia telah berprasangka buruk kepada-Nya.

Siapa yang menyangka bahwa sangat mungkin Allah akan menyiksa

kekasih-kekasihNya sendfui yang selalu berbuat baik dan bedaku ikhlas,

sefta menyam ak<an attanmereka dengan musuh-musuhNya, betarti ia telah

berbuuk sangka kepada-Nya.

Siapa yang menyangka bahwa Allah membiarkan begitu saia makhluk-

Nya tanpa diperintah maupun dilavallg, tidak mengutus rasul-rasulNya

kepada mereka, tidak menurunkan Kitab-KitabNya atas mereka, bahkan

mengabaikan mereka sepetti binatang ternak, berarti ia telah berburuk

sangka kepada-Nya.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan mengumpulkan kembali

hamba-hambaNya kelak di akhitat untuk menerima balasan pahala atau

siksa dengan seadil-adilnya, tidak menjelaskan kepada makhluk-Ny^ ter:tang

hakikat yang mereka perselisihkan, dan juga tidak menerangkan kepada

seluruh alam akan kebenaran-Nya berikut kebenaran Rasul-Nya, dan bahwa

musuh-musuhNya lah yang sebenarnya berdusta, berarti ia telah berburuk

sangka kepada-Nya.

Siapa yang menyangka bahwa Allah akan menyia-nyiakan amal saleh

yang dilakukan oleh seseorang demi mencari keridhaan Allah, atau Allah

akan membatalkannya begrtu saja tanpa ada sebab sama sekali, atau Allah

akan menyiksa seseorang atas dosa yang tidak pernah dilakukanny^^t^tya18

terpaksa ia lakukan katena tidak memiliki Pilihan sama sekali alias sangat

te{paksa, atauia menyangka bahwa Allah mendukung musuh-musuhNya

yang berdusta dengan mukiizat-mukiizat sepetti yang dimiliki oleh para

nabi dan rasul, lalu dengan mukiizat itu mereka menggunakannya untuk

menyesatkan hamba-hambaNya, 
^t^u 

ia menyangka bahwa Allah boleh

iadi akan menyiksa o:ang yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya
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untuk beribadah dengan membuatnya kekal di tingkatan neraka yang paling

bahwa yakni neraka Jahim, tetapi sebaliknya Allah justru memberikan

kenikmatan kepada orang yang menggunakan hampir seluruh hidupnya

untuk memusuhi-Nya, memusuhi rasul-Nya, serta memusuhi agama-Nya,

dengan memasukkannya ke tingkat surga yang paling ti.ggr, meski dalam

prespektif kekuasaan Allah yang mudak kedua-duanyamungkin saja terjadi,

berarti ia telah berburuk sangka kepada-Nya.

Siapa menyangka bahwa Allah mengkhabarkan tentang diri-Nya,

sifat-sifatN ya, dan tindakan-tindakanNya yang secar a lahiriah keliru,

atarr adl unsur kerancuan, atau Lda unsur penyamaan, atau mengabaikan

kebenaran yang seharusnya Dia khabarkan, atauiamembuat rumus-rumus

yang jauh atau membikin isyarat-isyarat yang tidak tegas, atau ia ingin

manusia berusaha keras mengerahkan segenap kekuatan dan pikirannya

unruk menyelewengkan kalam Allah dari tempat yang sebenatny^, ata:u

mentakwilinya. secara keliru, atauia berusaha mengajak mereka melakukan

penyimpangan dalam memahami nama serta sifat-sifat Allah berdasarkan

akal dan pikiran mereka, bukan berdasarkan Kitab-Nya, atau bahkan ia

membiarkan mereka mengartikan kalam Allah dengan menggunakan khitab

dan bahasa yang mereka ketahui, padahal sebenarnya ia sendiri sanggup

untuk menjelaskan kepada mereka dengan benar 
^pa 

yang seharusnya ia

jelaskan supaya mereka tidak meyakini sesuatu yang keliru, tetapi hal itu
tidak ia lakukan, bahkan ra malah mengajak mereka menempuh ialan yang

bertentangan dengan kebenaran, berarti ia telah berburuk sangka kepada-

Ny^.

Jika seseorang mengatakan, bahwa Altah tidak sanggup mengungkapkan

kebenaran dengan menggunakan kalimat yang tegas seperti yanglazimia
gunakan, berarti ia telah berburuk sangka kepada-Nya.

Jika seseotang mengatakan bahwa sebenarnya Allah kuasa tetapi

tidak berkenan menjelaskan dan memberikan pernyat^ fi yang tegas

sehingga menimbulkan keraguan bahkan bisa menjerumuskan ke dalam

kebatilan serta keyakifi^n y^rrg keliru, berarti ia telah berburuk sangka

kepada kebijakan serta rahmat-Nya. Siapa yang menyangka ia dan para
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pendahulunya sanggup mengungkapkan kebenaf^fl t^rrpa bantuan Allah

dan Rasul-Nya, bahwa petuniuk serta kebenaran itu ada pada ucapan dan

keterangan-keterangan mereka, sedangkan kalam Allah secara lahiriah itu

sefifrg fancu dan tidak jelas, berarti ia telah berbutuk sangka kepada Allah.

Mereka semua itu adalah golongan orang-orang yang berburuk sangka

kepada Allah.

Siapa yang menyangka kalau ada yang tidak mamPu dikehendaki dan

diwuiudkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, berarti ia telah berburuk sangka

kepada-Nya.

Siapa yang menyangka kalau Allah pasif seiak z man azah' sampai

kapan pun, kemudian setelah itu Dia baru berkuasa, berarti ia telah berburuk

sangka kepada-Nya.

Siapa yang menyangka kalau Allah tidak mendenga\ tidak melihat,

tidak mengetahui semua yangada, tidak mengetahui iumlah langit, iumlah

bintang, iumlah manusia, dan benda-benda yang ada di dunia, berarti ia

telah berburuk sangka kepada-Nya.

Siapa yang menganggap kalau Allah tidak memiliki pendengaran,

penglihatan, ilmu, kehendak, dan kalam, berarti ia telah berburuk sangka

kepada-Nya. Begitu pula iika ia menyangka Allah tidak pernah berfirman

secara langsung kepada salah satu makhluk, atau tidak pernah berfirman

sama sekali, atau Allah tidak memiliki perintah ataularangan, berarti ia telah

berburuk sangka kepada-Nya.

Siapa yang menyangka kalau Allah berada di atas langit-Nya di dekat

Atasy untuk meniauh dari makhluk-Nya, atau mengatakan bahwa Allah

memiliki ruang dan waktu, berarti ia telah berburuk sangka kepada-Nya.

Siapa yang menyangka kalau Allah iuga menyrrkai kekufrrran, kefasikan,

kedurhakaan, dan ketusakan, sebagaimana Dia menyukai keimanan,

kebaktian, ketaatan,dan kebaikan, berarti ia telah betburuk sangka kepada-

Ny^.

Siapa yang menyangka kalau Allah tidak punya rasa suka, rasa ridha, rasa

marah atau mufka, rasa kasih sayang, dan rasa benci, berarti ia telah berbutuk
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sangka kepada-Nya. Demikian pula kalau ia menyangka Altah tidak pernah

dekat dengan salah satu makhluk-Nyz^tautidak ada satu pun manusia yang

dekat dengan-Nya, atau bahwa setan yang terkutuk dar pxa malaikat serta

para wah itu sama dekatnya dengan Allah, berarti ia telah berburuk sangka

kepada-Nya.

Siapa yang menyangka bahwa Allah menyzmakanantara dua hal yang

bettentangan atau membedakan dua hal yang sama dari semua set'i, atau

menganggap bahwa amal-amalkebajikan seseorang y angialakukan hampir

seumur hidupnya menjadi batal disebabkan oleh satu saja dosa besar yang

dilanggarnya, sehingga ia harus dimasukkan ke neraka secara kekal selama-

lamanya, seperti yang dialami oleh orang yangtidak pernah melakukan amal

kebajikan banng sekejap pun karena hampir seluruh hidupnya ia gunakan

untuk melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah dan memusuhi

rasul serta agama-Nya, berarti ia telah berburuk sangka kepada-Nya.

Secara keseluuhan, siapa yang menyangka kebalikan apa yang telah

disifatkan oleh Allah terhadap diri-Nya atau yang Dia sifatkan kepada rasul-

rasulNya, berarti ia telah berburuk sangka kepada-Nya.

Siapa yang menyangka kalau Allah itu punya anak atau sekutu atau

ada yang bisa memberikan syafa'at tanpa izin-Nya, at^v bahwa antanDia
dengan makhluk-Nya ada perantar:a-perunt^ra yang dapat diminta tolong

mengajukan hajat keperluan kepada-Ny^, ata:u bahwa Dia mengangkat

beberapa wali di antanhamba-hambaNya yang dapatmendekatkan mereka

kepada-Nya sebagai perant^r^, sehingga kemudian dicintai seperti mereka

mencinta-Nya, diseru seperti mereka menyeru kepada-Nya, ditakuti seperti

mereka takut kepada-Nya, dan diharapkan seperti mereka menaruh harapan

kepada-Nya,betari ia benar-benar telah berburuk sangka kepada-Nya.

Siapa menyangka kalau ia bisa mendapatkan karunia dari Allah dengan

canberbuat durhaka dan menentang-Nya, sepeti yanglazim didapatkan

oleh orang yang mau t^ t dan rajin mendekatkan dfui kepada-Nya, berarti

ia telah menyangka sesuatu yang menjadi kebalikan hikmah kebijaksanaan-

Nya dan dan kebalikan nrntutan fl ma-rr m seta sifat-sifat-Nya. Dan itu
adilah prasangka yang buruk.
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Siapa menyangka kalau ia meninggalkan sesuatu demi mematuhi larangan

Allah laluDia tidak akan memberinya,gafilymrglebih baik, atauia melakukan

sesuatu demi memenuhiperintah Allah laluia tidak memberinya balas^rrymrg

lebih baik daipadanya, berarti ia telah berprasangka buruk kepada-Nya.

Siapa menyangka kalau Allah akan murka bahkan menyiksa seorang

hamba-Nyz- y^ng tidak bersalah, dan Dia melakukan itu murni atas

kehendak-N ya, be:oir:u. ia telah berprasangka buruk kepada-Nya.

Siapa menyangka bahwa sekalipun ia telah khusyu' berdoa ser^y^

mengiba memohon kepada Allah bahkan sudah bertawakal, namun Dia

pasti akan menolak permohonannya,betarti ia telah berprasangka buruk

kepada-Nya. Bahkan ia telah berprasangka kepada-Nya dengan sangkaan

yang tidak sebagaimana mestinya.

Siapa mengangg P bahwa meskipun suka berbuat durhaka ia tetap

akan diberi balasan pahala oleh Allah seperti yangiz dapatkan ilka ra taat

kepada-Nya,berari ia telah berprasangka buruk kepada-Nya. Bahkan ta

telah berprasangka terhadap sesuatu yang tidak Dia lakukan dan iuga tidak

sebagaimana mestinya.

Siapa menganggap bahwa meskipun ia suka melakukan perbuatan-

perbuatan durhaka yaflg membuat Allah murka, bahkan ia mencari

pelindung selain-Nya dan juga menyeru kepada malatkat atau manusia

yang masih hidup maupun sudah mati, namun ia tetap berharap hal itu

akan mendatangkan manfaat di sisi-Nya serta dapat menyelama*annya

dari azab-Nya,berati ia telah berprasangka buruk kepada-Nya. Bahkan

prasangkanya ini membuat ia semakin iauh dari-Nya'

Siapa menganggap bahwa Allah telah menguasakan Rasul-Nya

Muhammad ffi kepada musuh-musuh-Nya seumur hidup, sehingga begitu

beliau wafat mereka secafa leluasa bisa bertindak zhalim kepada aflggot^

keluarganya, merampas hak-hak mereka, menyakiti mereka, dan menghina

mereka, sehingga terkesan seolah-olah kemenangan sefta keiayaan selalu

menjadi milik musuh-musuh Allah yang sangat keiam terhadap orang-

ofang yang berada di pihak kebenaran, sementara ia sendiri melihat semua

itu namun tidak mau melakukan ap^-aPl, dan hanya pasrah begitu saia
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karena mengikuti kepercayaan orang-ora ng ahran Rafi dhah, berarti ia telah

berprasangka buruk kepada-Nya.

Jelas bahwa Rabb yang menjadikan perbuatan ini akan mutka terhadap

orang yang punya prasangka tidak terpuii seperti itu. Padahal seharusnya

ia melakukan kebalikannya. Tetapi mereka menyumbat prasangka yang

ketru ini dengan kain yang lebih besar daripadanya. Mereka mencad

kehangatan di tengah padang pasir dengan api unggun. Kata mereka, ini
bukan karena kehendak Aliah. Allah tidak punya kuasa menolaknya dan

juga menolong orang-o rz;ng y 
^ng 

dicintai-Ny a, karena Allah memang tidak

kuasa mencampuri hal-hal yang dilakukan oleh paru hamba-Nya, karena

hal iru di luar langkauan kekuasaan-Nya. Akibatnya, mereka berprasangka

seperti teman-teman mereka kaum Majusi, orang kafir, dan orang yang suka

membikin bid'ah. Ini berarti ia telah berprasangka buruk kepada Tuhannya.

Padalah Dia lah yang patut untuk dimintai pertolongan daripada musuh-Nya.

Sebagian besat manusia, bahkan seluruhnya, kecuali orang yang

dikehendaki oleh Allah, cenderung berprasangka buruk kepada Allah.

Kebanyakan orang menganggap bahwa iaadalahorangyang dikurangi hak

atatbag,tannya, bahwa ia berhak berada di atas 
^p^yafig 

telah diberikan

oleh Allah kepadanya. Bahkan bahasa sikapnya mengatakan, "Tuhanku

telah menganiaya aku. Dia telah menghalangi sesuatu yang menjadi hakku."

Sebaiknya orang yang berakal dan berpikiran jenih mau merenungkan

hal ini. Oranp; yang telah berptasangka buruk kepada Allah S#, hendaklah

betaubat seraya memohon ampunan-Nya setiap waktu. Sebaiknya ia justru

berprasangka buruk kepada dirinya sendiri yang menjadi sumber dari semua

kejahatan. Tidak sepantasnya kita berprasangka buruk kepada Tuhan Yang

Maha Bijaksana di antara semua yang bijaksana,Yang Maha Adil di 
^ntata

semua yang adil, Yang Maha Penyayang di antara p^ra pety^yang, Yang

Maha Kaya,Yang Maha Terpuji, yang kekayaan-Nya sangat sempruna, yang

puji-Nya sangat sempurna, yang kebijaksanaan-Nya iuga sangat sempurna,

j uga sifat- sifat, tindakan-tindakan, dan nama-nama-Nya.

Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ay^t1.54, "Sedang

segolongan kgi nlah dinmaskan oleh diri nereka sendii. Mereka menlangkalangtidak

benar terbadE Allah seperti sangkaan jahiliah."
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Selaniutnya Allah mengkhabarkan tentang ucapan yang timbul dari

prasangka mereka yang keliru, yakni ucaPan mereka seperti yang dikutip

dalam AI-Qur'an surat AIi Imran ayaLt 754, 'Apakah ada bagi kita barang

sesuatu (hak campur tangan) dalam arusan ini?", danucapan mereka, "Sekiranla

ada bagi kita barang sesualu (hak campur tangan) dalam arusan ini, niscala kita

tidak akan dibanuh (dikalahkan) di sini."

Kalau itu yang dimaksud mereka dengan kalimat yang utama, maka

mereka tidak menge c^rnfly^dan akan meniawabnya dengan b z:l<," Katakanlah,

"sesttngahnla urusan itu seluruhnla di tanganAllah. "Dan petmulaan ucapan ini

juga bukan sangkaan ala jahityah. Innah sebabnya banyak ulama ahli tafsir

yang mengatakan, bahwa sangkaan mereka yang batil di sini ialah mendustakan

sufatan takdir, dan iuga sangkaan mereka bahwa seandainya urusannya

diserahkan kepada mereka, sementafa Rasulullah dan pa:m pasukan kaum

muslimin cukup ikut mendengafkan mereka saia, tenru tidah sampai teriadi

musibah yang menelan banyak korban fiwa dari pasukan kaum muslimin.

Kemenangan justru akan ada di pihak mereka.

Tetapi, Allah $6 menganggaP dusta sangkaan yang batil ini, yakni

sangkaan alz zaman jahiliyah yang dikaitkan pada sangkaan orang-ofanfl

bodoh yang mengabaikan ketentuan suratan takdir yang memang harus

terfadi, dan yang mengaku bahwa meteka sangguP menolak takdir tersebut.

Artinya, kalau urusannya diserahkan kepada mereka, maka suratan takdir

tidak akan berlangsung. Tetapi pengakuan mereka ini kemudian dianggap

dusta oleh Allah lewat firman-Nya,"Katakanlah, "Sesanguhnla arusan itu

selurabryta di tangan Altah." Padahal betapa pun ketentuan takdir Allah itu

sudah ada tetlebih dahulu.

Demikian pula dengan pengetahuan dan Kitab AIIah pasti berlaku.

Artinya, apz-y^ngdikehendaki oleh Allah pasti terjadi, baik diinginkan atau

ditolak oleh manusia. Sebalikny^ aPa yang tidak dikehendaki oleh Allah

pasti tidak akan terjadi, baik diinginkan oleh manusia atau tidak mereka

inginkan. Kekalahan dan kurban jiwa yang dialami oleh pasukan kaum

muslimin pada peristiwa pefang Uhud sudah merupakan ketenruan Allah

yang tidak bisa dielakkan sama sekali, baik kalian memegang urusan atau
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tidak memegangnya, Sekalipun misalnya kalian tirgg^l di rumah, sementara

kematian sudah ditentukan atas beberapa orang di antara kalian misalnya,

maka mereka pasti akan tergerak untuk keluat meninggalkan tempat tidut
mereka. Inilah argumen yang dtpat mematahkan pendapat orang-orang

madzhab Qadariyah yang menganggap bahwa 
^p^y^ngtidak 

dikehendaki

Allah bisa saja te\adt, dan yang Dia kehendaki juga bisa tidak terjadi.

Selanjutnya, Allah {l4f mengkhabarkan hikmah lain dalam masalah ini,

yakni untuk menguji keimanan dan kemunafikan yang ada dalam batin

mereka. Dengan hal itu iman serta sikap pasrah seorang mukmin akan

bertambah. Sementara orang munafik yang di dalam hainya ada penyakit,

mau tidak mau ia pasti mengungkapkan apayangdalam batinnya lewat lisan

dan anggot 
^- 

anggot^ tubuhnya.

Selanjutnya, Allah menyebutkan hikmah lain lagi, yaitu untuk

membersihkan apayangada dalam hati orang-orang yang beriman. Sebab

pada dasarnya,haa itu mudah dicampuri oleh dominasi-dominasi naluri,

kecenderungan nafsu, pengaruh adat kebiasaan, bisikan setan, dan lain

sebagainya. Ja'dt a'dmya kelalaian ini adalah sebagai faktor penyeimbang

nikmat iman, Islam, ketakwaan, dan ama)-amal kebafikan. Tidak mungkin

jiwa seorangyaing beriman dibiarkan terus bersih, sehingga terbebas dari

noda-noda seperti itu. Betapa pun hikmah kebijaksanaan Allah menuntut

untuk menimpakan cobaan dan uiian, sehingga hal itu seperti obat pahit

bagi seorang pasien yang membutuhkan alternatif pengobatan setelah

dokter gagal mengobatinya. Dengan kata lain bahwa musibah kekalahan

yang menimpa kaum muslimin pada penng Uhud, sehingga banyak di

^ntar 
mereka yang tewas, adilah sebanding dengan nikmat Allah berupa

kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka pada peristiwa perang

Badar misalnya.

Selanjutnya, Allah mengkhabarkan tentang orang-orang mukmin sejati

yang disayang oleh Allah pada hari itu, lalu mereka dipelesetkan oleh setan

dengan amal-amal tetsebut sehingga mereka belpaling. Akibatnya, amal-amal

mereka iustru menjadi serdadu yang menyerang mereka, dan yang menambah

musuh mereka semakin berambah kuat. Sebab, amal itu bisa menjadi serdadu
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yang akan membela seseorang dan bisa yatgakanmenyefangnya.Jadi setiap

saat seseorang harus memiliki sefdadu yang siap membelartya,bukan serdadu

yang iustfu menyefangnya. Ia harus menghadapi musuh dengan anal-atrilnya

supaya ia dapatmeraih kemenangan. Jika kemudian ia larl dafl musuh yafig

sebenafnya sanggup ia hadapi, m ka t^ akan dikeiaf oleh serdadu analrrya

sendiri yang dikirim oleh setan.

Selanjutnya, Allah mengkhabarkan bah'wa ia akan mengampuni mereka,

karenasesungguhnya meteka lari dari kancah PePerangan Uhud padawaktu

itu bukan karena mereka munafik atu:u raga-raga. Tetapi karena a;da alasan

lain yang diyakini bisa diampuni oleh Allah. Sehingga keberanian dan

ketegaran iman akafl kembali lagipada temPat asalnya. Allah mengulangi

lagi kepada mereka, bahwa bencana yang menimpa mereka itu murni

karena kesalahan dari mereka sendifi, dan iuga disebabkan oleh perbuatan

mereka. Allah berfirman dalam sufat Ali Imran ayat1.65,"Dan meng@a ktika

kana dirinpa m*sibah (pada peperangan Uhud), padabal kanu telah menimpakan

kekalaban dua kali lipat kepada musub-mttsubntt (pada peperangan Badar), kanu

berkata, "Dari mana datangnla (kekakhan) ini?" Katakanlab, "Itu dari (klsakhan)

dirina sendiri." Sesurgubnla Alkh Maha Ktasa atas segala sesuatil."

Datam ayat tadi, Allah menyebutkan suatu alasan kekalahan yang bersifat

Iebih umum daripada yang disebutkan dalam surat-surat yang diturunkan

di Makkah. Allah betfirman dalam surat Asy-SWt 
^y^t30,"Dan 

apa saja

nusibab lang nenimpa kamu, maka adalah disebabkan oleb perbuatat tanganmu

sendiri, dan Atkb aemaaJkan sebagian besar (dari kesalaban-kesalabannu)."

Allah juga berfirman dalam surat An-Nisza' ayat79,"Apa s@a kb@ikan

langkanuperokb adakh dariAlkh, dan @a s@a keburukan.ltangmenimpamu, naka

dari (kesakhan) diina sendiri."

Yang dimaksud dengan kalimat kebaji kan dalam 
^ylt 

t^dl i^lahkenikmatan,

dan yang dimaksud dengan kalima t kebantkanioJahmusibah. Nikmat dari Allah

adalah anugerah-Nya kepadamu, dan musibahyarrg teriadi itu samata-mata

karena kesalahan dari dirimu sendiri dan fuga karena Perbuaanmu. Y*g
peftama merupakan karunia Allah, dan yang kedua merupakan keadilan-Nya.

Dan posisi seofang hamba itu berada dr antata kartmia dan keadilan Allah.
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Keduanya terus betlaku atas dirinya. Selanjutnya Allah menutup ayat tadt

dengan firman-Nya ," S esungubryta Alkh Maba Kaasa atas segala sesuata" seteLah

kalimat, "Katakanlah, "It,/ ddi (fusakhan) dirirnu sendiri", adalah sebagai isyarat

kepada mereka betapa kekuasaan Allah yang disertai dengan keadilan-Nya iru

bersifat umum. Dengan katalun, sesungguhnya Allah itu Maha Adil lagi Maha

Kuasa. Ini pernyataan atas kekuasaan berikut sebabnya. Allah menuturkan

kekuasaan yang bersifat umum dan mengaitkannya pada diri-Nya sendiri. Yang

pertama berarti menafikan diktator, dan yang kedua menafikan pendapat yang

membatalkan takdir. Inilah yang sesuai dengan firman Allah surat At-Takwir

^y^t 
766,"1Yaitu) bagi siapa di antara kanalangmau nenempubjalanlangluras,

dan kamu tidak dapat nengbendaki (rumenpuhlakn ita) kecaali apabik dikhendaki

Allab, Tuban semesta alam."

Di sini Allah menuturkan tefltang kekuasaan-Nya dengan sangat

lembut, yakni bahwa segala sesuatu itu berada di tangan-Nya dan di bawah

kekuasaan-Nya. Sesungguhnya Dia lah yang kalau menghendaki bisa

memalingk^nnya dari kalian. J adr janganmenuntut untuk mengungkap yang

sepertinya dari selain-N ya, dan jangan mengandalkan kepada yang lain. Dia

mengungkapkan serta menielaskan hal iru dengan sangat gamblang lewat

firman-Nya surat Ali Imran 
^y^t 

1.66,"Dan apalang neninpa kanu pada

hari bertemunla dua pasakan, maka (kekalaban) itu adalah dengan i{n (takdir)

A I I a b ", y ait.l izrn alami y ang b ersifat takd i t, b ukan izin sy arl' at keagamaan.

Contohnya seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 
^y^t 

1,02 tentang

sihir,"Dan mereka it,/ (ahli sibir) tidak memberi mudbarat dengan sihirrya kepada

seorangpan, kecuali dengan iqin Allah."

Selanjutnya, Allah dti mengkhabarkan tentang masalah ini, yakni

supaya dibedakan 
^ntara 

orang-oran g y^ng beriman dad orang-o r^ng yang

munafik. Perbedaan ini bisa dilihat dengan mata telanjang dan dengan

gamblang. Hikmah lain ialah bahwa akhitnya orang-orang munafik akan

mengungkapkan apa yang ada dalam batinnya, sehingga kemudian bisa

didengar oleh orang-orang yang beriman, serta mendengarkan penolakan

Allah atas mereka. Mereka iadi tahu siapayangmenyampaikan kemunafikan

dan penakwil^nnya,bagaimana ora;ng yang bersangkutan bisa dilarang
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memperoleh kebahagiaan dunia akhitat, sehingga ia kembali dengan

membawa kerusakan dunia akhirat.

Masih banyak lagr hikmah yang terkandung dalam kisah ini sekaligus

merupakan nikmat sempurna bagi orang-orang mukmin. Betapa banyak

peringatan dan petunjuk yang ada di dalamnya, mengenalan sebab-sebab

kebajikan, serta keburukan berikut akibatnya masing-masing.

Kemudian Allah menyampaikan ucapan duka cita dengan sangat

elok kepada Nabi-Nya danpara kekasih-Ny^y^rtggugur pada ialan-Nya

dan betapa lembut seruan untuk mengaiak mereka untuk bersikap ridha

terhadap apa y^fig telah digariskan dalam ketentuan suratan takdir-Nya.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 1.70, "Janganlah kamu mengira

bahwa lrang-ordngJangglgar di jalan Allah ita mati. Bahkan mereka itil hidilP di

sisi Tahannla dengan mendapat reqki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan

karuniaAllahltangdibeikan-I'{1a ktpada nereka, dan nereka bergiranghati terhad@

lrang-lrang)angmasih tingal di belakanglangbehn nenlusalmereka, babwa tidak

ada kekhawatiran terbadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedib hati."

Allah memberi mereka kehidupan yang abadi dan kedekatan dengan-

Nya. Merek a bendadi sisi-Nya dengan terus tetap mendapatk an rezeki, serta

merasa gembira atas karuni^yangDia berikan kepada mereka. Ini ielas di

atas keridhaan, bahkan merupakan totalitas atau puncak keridhaan. Mereka

juga merasa gembira berkat kegembiraan teman-teman mereka, dan iuga

atas nikmat serta kemuliaan yangAllah berikan kepada meteka setiap wakru.

Selanjutnya di tengah-tengah ujian atau cobaan tersebut, Allah

mengingatkan kepada meteka akan nikmat serta karunia lain yang iuga

sangat besar artinyabagl meteka, yakni dengan diutus seorang Rasul dari

kalangan mereka sendiri yang membacakan ayzt-^y^t Allah kepada mereka,

yang membersihkan mereka, yang mengaiari mereka AI-Kitab dan hikmah,

yangmenyelamatkan mereka dari kesesatan kepada petuniuk, dari kecelakaan

kepada keberuntungan, dari kegelapan kepada cahaya,dan dari kebodohan

kepada ilmu. Setiap bencana atau uiian yangmenimpa seorang hamba setelah

ia mendapatkan karuniay^ngsangat agung tersebut, ielas terasa amat dngan.

Sama seperti seseorang yanghanya sekadar kehuianan setelah ia berhasil
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memperoleh rezeki yang melimpah. Kalau Allah memberitahukan kepada

mereka bahwa datangnyzujian yang diakibatkan kesalahan diri sendiri ialah

agar mereka waspada serta bethati-hati di belakang hari, dan bahwa hal

itu terjadi karcna sudah menjadi ketentuan suatan takdir Lllah talah agar

mereka selalu mengesakan-Nya, betawakal kepada-Nya, darr tidak pernah

merasa takut kepada selain-Nya.

Kemudian kalauAllah memberitahukan kepada mereka bahwa di balik

ujian dan musibah tersebut terkandung banyak hikmahioJah supaya mereka

tidak marah atau mencurigai suratan takdir Allah yang meteka anggap tidak

berpihak pada mereka, srpay^ mereka mengenal lebih dekat lagp nma
serta sifat-sifat Allah, dan supaya mereka sadar bahwa yang telah diberikan

oleh Allah kepada mereka jauh lebih besar dan lebih bernilu daipada

hanya sekadar kemenangan perang serta mendapatkan harta jarahan Allah

menjelaskan tentang balasan serta kemuliaan yang didapat oleh pasukan yang

gugur secara syahid ialah supaya meteka bedomba-lomba dengan semangat

tirgg untuk bisa menyrrsul jejak saudara-saudannyairi,dan supaya mereka

tidak berduka terus menerus. Kepunyaan Allah lah segala puii sebagaimana

mestinya, puji yang patut bagi kemuliaan serta keagungan-Nya.

Tentang Perang Hamra' Al-Asad

Ketika peraflg telah usai, pasukan kaum musyrikin langsung pulang.

Pasukan kaum muslimin mengira mereka pasti menuiu Madinah untuk

menjaga anak isteri danharta bendanya. Hal ini membuat pasukan kaum

muslimin merasa gelisah. Nabi ffi segera mengeluarkan perintah kepada

Ali bin Abu Thalib ,ls, "Ikuti orang-orang itu dan perhatikan ap^ y^ng

akan mereka lakukan. Jika tidak membawa kuda dan unta berarti mereka

sedang menuju Makkah. Tetapi iika menaiki kuda dan menggiring unta

berarti mereka sedang menuju Madinah. Demi Allah yang jiwaku berada

dalam genggamafltar,gar.-Nya, jika sampai menuju Madinah aku harus susul

mereka, kemudian kita akan hadapi lagi mereka di sana."
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Kata Ali, aku pun segera berangkat mengikuti jejak mereka, dan aku

terus mengawasi apa yang akan mereka lakukan. Terny^tl mereka tidak

membawa kuda dan unta. Ini arttnya mereka menuju ke Makkah.

Ketika meteka hendak menuju Makkah, Abu Su$ran mengawasi kaum

muslimin dan betseru,"Saatnya kami menunggu kalian pada musim haii

di Badar."

Atas pedntah Nabi 6 kaum muslimin menjawab, "Baik. Akan kami

penuhi."

"Ihrlah tempat menunggu kalian", kata Abu Sufran.

Kemudian iadan teman-temannya terus pulang. Di tengah periilaaan

mereka saling menyalahkan satu sama lain.

"Kalian tolol. Kalian tidak melakukan ap^-^p^. Kalian telah berhasil

menguasai meteka, tetapi kemudian kalian biarkan mereka begitu saja. Di

^ntarlrnereka 
masih hidup beberapa otang tokoh yang nanti akan membalas

ka)iarf', kata salah seorang mereka kepada teman-temannya. "Sebaiknya

mad kita balik lagi untuk menghabisi mereka semuanya."

Rupanya mereka semua setuiu. Mereka kembali lagi. Mendeng r

informasi ini, Rasulullah ffi menyerukan kepada para sahabatnya untuk

segera berkumpul. Beliau mengajak meteka bergerak untuk menghadapi

musuh lagi.

"Yang boleh berangkat bersama kami hanya orang-orangy^rtg sudah

ikut berper arrgl', kata beliau.

"Apakah aku boleh ikut bersama Anda ?",tanya Abdullah bin Ubai.

"Tidak", jawab beliau.

Meskipun masih merasa lelah dan diliFuti suasana takut yang cukup

mencekam, pasukan kaum muslimin tetap menyambut dengan penuh

antusias serian Rasulullah. Dengan nrlus ikhlas mereka menjawab serentak,

"Kami patuh dan mendetrgat."

Jabir bin Abdultah meminta izrnkepada Rasulullah untuk ikut Perarig.

'lWahai Rasulullah", katarrya. "Sebenarnya uk" it gr" sekali selalu berada

di sampingAnda dalam setiap kali pertemputan. Kalau aku absen, itu karena
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aku harus menjaga adik-adik perempuanku yang ditinggalkan oleh ayahku.

Sekarang tolong izinkan aku untuk ikut betangkat bersama Anda."

Dan beliau pun berkenan mengizinkannya.

Rasulullah ffi dan pasukan kaum muslimin termasukJabirbin Abdullah

yang batu bergabung segera berangkat. Tiba di daerah Hamra' Al-Asad,

tiba-tiba seseorang bernama Ma'bad bin Abu Ma'bad Al-Khuza'i muncul.

Ia menemui Rasulullah ffi, dan menyatakan masuk Islam.

Rasulullah ffi kemudian menyuruh Ma'bad urituk menyongsong Abu

Sufyan. Mereka bettemu di daerah Rauha', dan pada saat itu Abu Su$ran

belum tahu kalau Ma'bad sudah masuk Islam.

"Siapa di belakangmu, wahai Ma'bad ?",tanya Abu'Sufyan.

"Muhammad dan teman-temannya", iawabnya, "Mereka hendak

membakar kalian. Ia sedang menuju ke sini dengan membawa kekuatan

pasukan yang aada tandingannya. Teman-teman mereka yang menyesal

karena absen dalam perang Uhud sekarang ikut semua."

")adtbagaimana menurut Anda?", tanya Abu Sufyan.

"Menurutku, sebaiknya kamu pulang saia", lawabny a.

"Padahalkami sudah bertekad untuk menghabisi mereka semua", kata

Abu Sufyan.

"Aku sarankan kepadamu, batalkan saja niat itu", katanya.

Akhirnya mereka pun pulang ke Makkah. Di tengah perjalanan, Abu

Su$ran berpapasan dengan seorang musyrik yang hendak ke Madinah.

"Apakah kamu mau menyampaikan sepucuk surat kepada Muhammad?",

tanya Abu Sufyan. "Kalau mau, aku berf anji akan memberimu anggur yang

banyak sepulang kamu ke Makkah nanti."

"Baiklah", jawab orang itu.

"Sampaikan pula kepada Muhammad bahwa kami sudah betekad akan

menghabisinya b erikut s ahabat- s ah abatny a", kata Abu Sufyan.

Mendengar ucapan Abu Sufian ini, para sahabat membaca firman Allah

Sif dalam surat Ali Imtan 
^y^t 

1.73 - 1.74,"Cukuplab Allah nenjadi penolong
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kami, danAlkh adakh sebaik-baikPelindung. Maka mereka kenbali dengan niknat

dan karunia (yang besar) dai Allab. Mereka tidak nendapat bencana apa-apa.

Mereka nengikuti keridbaan Allah, dan Allah mempunlai karunialang besar.'ne6

Ekspedisi Abu Salamah

Peristiwa perang Uhud terjadi pada hari sabtu tanggal 7 bulan Syawwal

tahun ketiga hijriyah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Selesai

perang, Rasulullah pulang ke Madinah. Di sana beliau tinggal selama sisa

bulan Syawwal ditambah bulan Dzul Qa'dah, bulan Dzul Hiijah, dan bulan

Muharram secara penuh.

Pada awalbulan berikutnya, beliau mendengar informasi kalau Thalhah

bin Khuwailid dan Salamah bin Khuwailid sedang bergerak bersama

kaumnya dan parapengikutnya untuk mengajak orang-orang dari keluatga

besar Bani Asad bin Khuzaimah memerangi Islam. Beliau segera mengutus

Abu Salamah sebagai komandan dengan kekuatan seratus lima puluh orang

pasukan yang terdiri dari kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Mereka hanya

berhasil memperoleh harta jarahan berupa sekawanan unta. Dan karena

tidak bertemu musuh, Abu Salamah pulang ke Madinah dengan membawa

seluruh ternak hasil jarahan tersebut.

Ekspedisi Abdullah bin Unais

Pada tanggal 5 bulan Muharram, Rasulullah ffi mendengar informasi

kalau Khalid bin Sufyan bin Nubaih Al-Hudzali sedang menghimpun kekuatan

pasukan. Beliau segera mengutus Abdullah bin Unais menyerang Khalid,

dan berhasil membunuhnya. Kata Abdul Mu'min bin Khalaf, "Abdullah

bin Anis datang dengan membawa penggalan kepala pasukan kafir itu, lalu

meletakkannya di hadapan beliau. Seraya menujuk dengan tongkat beliau

bersabda, "Ini sebagai tanda antara aku dan kamu pada Hari Kiamat nand."

196 lbruHislwn(l7I/65,66),danDak'ilAn-NilruvaiolehAl-BaihaqiQll/313-317).
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Menjelangwafag Khalid berpesan untuk meletakkan penggalan kepala

itu ke dalam kain kafannya. la perg selama delapan belas hari, dan batu

'jlba pada hari sabtu tanggil 23 bdan Muharram. 1e7

Ekspedisi Ar-Rafi'

Pada bulan Shafar, datang kepada Rasulullah ffi rombongan tamu

dari suku Adhal dan suku Al-Qarah. Mereka mengaku telah masuk Islam.

Mereka meminta beliau mengirimkan otuflg yartg akan mengaiatkan Al-

Q.rr'rn dan pengetahu^t agamakepada mereka. Beliau kemudian mengutus

enam orang untuk ikut bersama rombongan mereka. Demikian menrrut

pendapat Ibnu Ishak. Tetapi menurut Al-Bukhad, sepuluh orang. Mereka

dipimpin oleh Martsad bin Abu Murtsid Al-Ghantwi. 1e8 Dan di arrtar

mereka terdapat Khubaib bin Ady. Mereka berangkat sekalian bersama-sama

dengan rombongan suku Adhal dan suku Qarah tersebut.

Setibanya di Ar-Raji', yaitu nama sebuah sumber air milik suku Hudzail,

orang-orang itu berkhianat. Mereka berteriak-tedak memanggil suku

Hudzail yang dalam waktu sebentat saja sudah melakukan pengepungan.

Sebagian besar sahabat Nabi 6 itu dibunuh. Yang masih selamat htrrya

dua orang saja; yakni Khubaib bin Ady, danZardbin Ad-Datsinah. Sebagai

tawtn fl mereka berdua dibawa pergi lalu diiual di Makkah. Kedua orang

sahabat inilah yang telah membunuh para pemimpin suka Hudzail dalam

peristiwa perang Badar. Sebelumnya beberapa lama Khubaib dipeniara oleh

mereka. Dan mereka sudah sepakat unnrk membunuhnya.Pada suatu had

mereka membawanya dariHaaamke Tan'im. Mendengar akan diekskusi di

p^pmt salib, Khubaib betkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk shalat

dtnraka'tttedebih dahulu." Dan rupanya mereka tidak keberatan. Mereka

membiarkan ia shalat dwa raka'rt Selesai salam ia berkata, "Demi Allah,

kalau kalian mengira aku merasa takut maka aku akan terus shalat."

197 Abaad (l1l / 496), dm Ibaa S a'ad (ll / 39).

798 lhtHiyan$ll/1.?{),darr.In-Bukhari(4086),KitabPetang-PetangSuciBabPetangArRaji'.
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Selanjutnya ia memanjatkan do4 'Ya Allah, tolong hitung iumlah merek4

bunuhlah meteka semuanya tanpa ada satu pun yang Engaku sisakan dari

mereka."

Kemudian ia melantunkan sya'ir yang memohon kehancuran bagi

orang-orang kafir Quraisy.

Tiba-tiba Abu Sufyan bertanya, "Bagaimana kalau sekarang ini

Muhammad yang menggantikanmu, sementara kamu benda di tengah

keluargamu?"

"Tidak. Demi Allah, aku tidak rcIa berada di tengah keluargaku,

sementara Muhammad di tempatku ini kakinya ternrsuk drxi sait' ,iasrabnya.lee

Disebutkan dalam sebuah riwayat yangshahih, sesungguhnya Khubaib

adalah orang yang pert^ma kali menunaikan shalat sunnat dua raka'at

sebelum diekskusi.2oo

Dikutip oleh Ibnu Abdul Ba:.r dirAl-Laits bin Sa'ad, sesungguhnya

ia men{engar iwayat dm Zud bin Haritsah, bahwa Khubaib bin Ady

melakukan shalat dua raka'at dalam kisah yang telah dikemukakan tadi.

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Hiir bin Ady ketika Mu'auriyah

menyuruh ufltuk membunuhnya di Adzra' termasuk wilayah kekuasaan

Damaskus.20l

Selanjutnya meteka menyalib Khubaib, dan menyerahkan kepada

seorang algojo untuk mengurus m^y^tny^. Pada suatu malam Amr bin

Umayyah Azh-Zhami berhasil mencuri rn yat itu. Ia membawanya pery1

untuk dikebumikan di suatu tempat.202

Seseorang pernah bermimpi melihat Khubaib sebagai t^wanan

sedang memakan sebutir buah apel, padahal di Makkah sedang tidak ada

buah-buahan.2O3 Sementara Zud bin Ad-Datsinah dibeli oleh Shafwan

bin Umaryah, lalu dibunuhnya demi membalaskan kematian mendiang

799 lbnn Hiyan $11/127-131),drnDala'ilAn-Nttbsnryatoleh Al-Baihaqi (11l/324,325).

200 Al-Bukhari (3989), Kitab Petang-Perang Suci, Bab (10).

207 Al ltti'ab, catztanktki *as Al-Ishabat (l / 356,357).

202 Abnad(lY/139).DiketengahkanolehAl-HaitsamidilamMajma'Aq-Zavaid(/324).Kztzny4didalur
isnadnya terdapat nama Ibtahim bin Ismail bin Maima', seotang perawi yang dha'if.

203 AlStkhai(3989),KitabPemng-PetangSuci,Bab (10),dmDala'ilAn-Nfinwat(ll/337).
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ayahnya.20a Sementara Musa bin Uqbah menyebutkan, bahwa penyebab

peristiwa ini ialah bermula ketika Rasulullah ffi mengutus beberapa orang

sahabatnya tersebut untuk mencari informasi kaum Quraisy, tetapi dihalang-

halangi oleh orang-orang dad Bani Lahyan.z0s

Peristiwa Bi'ir Ma'unah dan Perang Bani Nadhir

Pada bulan yang sama, yakni bulan Shafar tahun keempat hijriyah,

terjadi peristiwa perang Bi'ir Ma'unah. Ceritany^ secaira singkat ialah,

Abu Barra'alias Amir bin Malik yang biasa dipanggil Mula'ib Al-Asinnah

menemui Rasulullah ii\* di Madinah. Oleh beliau ia dtuiak masuk Islam.

Tetapi ia tidak menerima dan juga tidak menolaknya.

"Wahai Rasulullah, seandainya Anda mengutus beberapa s ahab at Anda

ke penduduk Najd untuk mengajak mereka masuk ke agama Anda, aku

yakin mereka akan bersedia memenuhi ajakan Anda", katanya.

"Tetapi aku mengkhawatirkan keselamatan mereka jika sampai bertemu

dengan penduduk Najd", kata beliau.

'l\ku yang akan melindungi mereka", katanya memberikan jaminan

keamanan.

Rasulullah kemudian mengutus empat p"l"h orang sahabat, menurut

pendapat Ibnu Ishak, di bawah kepemimpinan Al-Mundzir bin Amr, salah

seorang 
^nggot^ 

keluarga besar Bani Sa'idah yang bergelar Al-Mu'tiq Li
Yamut. Sementara menurut riwayat yang shahih, mereka berjumlah tujuh
p"l"h orang. Mereka adilahorang-orangpilihan yang terdiri dari bangsawan,

tokoh masyarakat, dan qurra'.

Setelah menempuh perioJanan cukup lama, mereka berhenti di daerah

Bi'it Ma'unahyangterletak antarawiayah kekuasaan Bani Amir dan wilayah

kekuasaan Bani Sulaim. Dari tempat peristirahatan ini, mereka mengutus

Haram bin Malhan adik Ummu Sulaim untuk mengantarkan sepucuk

surat Rasulullah kepada musuh Allah Amir bin Thufail.Tanpa sama sekali

D ala'il An-N ilswaroleh Al-Baihaqi (1ll / 327).

Llhzt, I bru Hiyan Sll / 123), dan Dak'il A*N ubwuat (ll7 / 323).

204
205
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membaca surat tersebut, Amir langsung menyuruh seorang anak buahnya

untuk menikam Haram bin Malhan dengan tombak dari belakang hingga

tembus ke perut. Melihat danh mengucur deras, Harambin Malhan malah

berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, akulah yang menang."206

Selaniutnya, musuh Allah itu segera meminta oran€J-orang Bani Amir

untuk membunuh teman-tematny^ yang lain. Tetapi meteka tidak mau,

karena mereka dilindungi oleh Amir bin Thufail' Atas penolakan ini, ia

berusaha membuiuk orang-orang dari keluarga besar Bani Sulaim untuk

melaksanakan keinginannya tersebut. Hal ini disanggupi oleh suku Ushbah,

suku Ri'il, dan suku Dzakwan. Mereka se€lera bergerak unruk meflgePung

sahabat-sahabat Rasulullah tersebut. Setelah melakukan pedawanan, mereka

semua berhasil dibunuh. Kecuali Ka'ab binZaidAn-Naijar. Tubuhnya ikut

digotong bersama teman-tem^flny^ yang meniadi kurban pembantaian

secara keji. Saat itu, ia dalam keadaan kritis. Ia tetap hidup sampai akhirnya

gugur secar^ syahid dalam Perang Khandaq. Amr bin Umayyah /\zh-

Zhamndan Al-Mundzit bin Uqbah bin Amir yang sedang berada di padang

gembalaan kaum muslimin tiba-tiba melihat seekor burung yang hinggap

di tempat kejadian pedstiwa. Mundzir bin Uqbah bin Amir ikut membantu

teman-temannya berperang melawan orang-orang musyrik, meski akhirnya

ia pun ikut tewas. Sementara Amt bin Uma11,ah Azh-Zhamri iatuh ke dalam

tawanan mereka. Tetapi setelah mendengar bahwa tawan rtnya yang satu

ini berasal dari suku Mudhar, mereka lalu membebaskannya.

Amr bin Umayyah A zh-Zhamripulang. Di tengah perialanan, tePatnya

di daerah Qarqarah, ia berhenti untuk beristirahat. Ketika sedang berteduh

di bawah sebatang pohon, dalam waktu bersamaan muncul dua orang dari

keluarga besar Bani Kilab. Mereka pun ikut berteduh bersamanya' Dan

melihat kedua oraflg itu sudah tidur lelap, Amr segera membunuh mereka.

Ia melakukan hal itu demi membalaskan dendam atas kematian teman-

temannya. Tetapi belakangan diketahui bahwa terfiy^ta mereka memiliki

perjaniian damai dengan Rasulullah ffi. Setibanya ia di Madinah, dan

206 Al-Bukhari(4092),KitabPerang-PerangSuci,BabPerangAr-Raji',ShahiltNlaslin(677/117),Kitab
Kepemimpinan, BabTetapnyaSurga Bagi OrangYang Mati Syahid, danAltnad (111/137,210).
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mefldengar 
^pa 

yang telah dilakukannya, Rasulullah ffi bersabda, "Kamu
telah melakukan dua pembunuhanyafigharus kamu bayar dendadtya."207

Inilah yang meny:lut teriadtnya peristiwa perang Bani Nadhir. Amr

bin Umayyah .Fyzh-Zhzmnmenemui Bani Nadhir dengan maksud meminta

bantuan mereka untuk ikut membayat denda atas dua pembunuhan yang

dilakukanny a, kzrena L^ merasa memiliki hubungan sekutu dengan mereka.

Dan mereka pun menyanggupinya.

Ketika Abu Bakar Ash-Shiddie, Umat bin Al-Khathab, AIi bin Abu

Thalib, dan beberapa sahabat lainnya sedang berkumpul, dalam waktu yang

bersamaan orang-orang Yahudi juga sedang berkumpul di suatu tempat

untuk bermusyaw arah mengadakan persekongkolan.

"Siapa di antara kalian yang berani melemparkan batu penggilingan

ini kepada Muhammad biar ia ma:j'?", tanya salah seorang mereka kepada

teman-temannya.

Tiba-tiba orang yang dikutuk Allah, Amr binJihasy bangkit berdiri dan

mengacungkan iai. Pada saat inrlah, Jibril dari Rabb semesta alam rurun

menemui Rasul-Nya untuk memberitahukan persekongkolan dan ruat jahat

mereka itu. Rasulullahyangbaru saja tiba di Madinah, seketika itu langsung

menprruh para sahabat untuk bersiap-siap perang. Beliau ikut terjun sendiri

dalam peperangan ini. Beliau mengepung orang-orang Yahudi iru selama

enam hari. Dan beliau menugaskan Ibnu Ummu Maktum untuk menjaga

Madinah. Pedstiura ini terjadi pada bulan Rabful Awwal.

Kata Ibnu Hazm,pada saat itu khamar mulai diharamkan. Orang-orang

Yahudi Bani Nadhitini disuruh pergi hanya boleh membawa kawanan unta,

tanpa senjata. Mereka bertolak meninggalkan negeri mereka ke Khaibar. Ikut

dalam perjalanan ini seiumlah pembesar mereka seperti Huyyai bin Akhthab

dan Salam bin Abu Al-Huqaiq. Tetapi sebagian mereka ada yang menuju

ke Syam. Hanya ada dua orang sajayang menyatakan masuk Islam; yakni

Yamin bin Amr, dan Abu Sa'id bin Wahab. Mereka tetap boleh memiliki

hafianya. Rasulullah 6 membagi-bagikan hafia orang-orang Yahudi Bani

207 l-rhrt IbruHiyan(III/139).HadisinidituturkanolehAl-HatsarniM4ina'ATzana?$l/132).Katanya,hadis
ini diti*ayatkan oleh Ath-Thabarani yang sanadnya sampai kepada Ibnu Ishaq dengan para perawi yang tsiqat.
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NadhL hanya kepada kaum Muhajirin yang Pertama saia,kxena mereka

dianggap yanglebih membutuhkan di 
^ntar^kaum 

muslimin' KecualiAbu

Duianah Al-Anshari dan Sahal bin Hunaif Al-Anshari. Meteka berdua ikut

diberikan bagiam karena alasan kemiskinan mereka.2o8

Dalam pertempuran ini turun surat Al-Hasyr. Inilah pendapat yang

shahih menurut pa:ri-:ulama ahli sejarah.2oe

Muhammad bin Syihab Az-ZnhimenganggaP bahwa peristiwa perang

Bani Nadhir terjadi enam bulan Pasca perang Badzr.zlo Ini ielas suatu

kesalahan, atau paling tidak merupakan bentuk keraguan. Yang ielas bahwa

peristiwa peraflg ini terjadi pasca Perang Uhud. Dan enam bulan pasca

perang Badar te\adtperistiwa petang Bani Qainuqa'. Peristiwa perang Bani

Quraizhah terjadi pasca perang Khandaq. Dan peristiwa Perang Khaibar

teriadi pasca perang Hudaibiyah. Rasulullah ffi terlibat dalam empat perang

dengan orang-orang Yahudi. Pertama, perang Bani Qainuqa' pasca perang

Badar. Kedua, perang Bani Nadhir pasca Perang Uhud. Ketiga, perang Bani

Quraizhah pasca perang Khandaq. Dan keempat, Perang Khaibar pasca

perarrg Hudaibiyah.2l 1

sso

Orang-orang Yahudi Bani Nadhir sama melanggar perianiian Kata Al-

Bukhari, peristiwa ini teriadi enam bulan pasca perang Badar. Demikian yang

dikatakan oleh Urwah.212 Penyebab peristiwa ituialah ketikaNabi ffiberangkat

menemui mereka dengan beberapa orang sahabatnya. Beliau berbicankepada

mereka supaya membantu beliau dalam ufusan diyat diyat dua orang dari suku

Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Azh-Zhamn.

"Kami akan membantu, wahai Abul Qasim",katz salah seorang tokoh

mereka. "sekarang silahkan Anda duduk di sini, sampai kami akan penuhi

keperluan Anda."

208 lbruHigaaOIl/145).
209 Al-Buklrari(4882,4883),KitabTafsir,BabSuratAlHasy,r,drnDala'ilAn-NtbnnvatolehAl-Barhaqi(IIIl359)'
2lO Data'il An-Ntbmryat oleh Al-Balhryi SII / 17 6 , 777) .

217 Zad Al-Ma'ad Ail / 218-249).

212 Al-Bukhari secara Mu'allaq (. ..7 /329),|<tab Perang-Petang Suci, Bab Cetita Tentang Bani Nadhi. Dinilai

maushul oleh Abdur Razaq dalam kitabnyaAl Mushamzf (9732),KittbPerang-PerangSuci, Bab Petempuran

BaniNadhir.
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I(etika mereka sedang berbincang-bincang, celakanya setan berbisik

menggoda mefeka, sehingga mereka tiba-tiba berkomplot unnrk membunuh

Nabi #.
"Siapa di antara kalian yang mau mengangkat batu penggilingan itu

tinggi-tinggi kemudian menjatuhkan ke kepala si Muhammad sampai

pecah?", tanya silah seorang mereka.

"Aku", iawab temannya bernama Amr bin Jihasy.

"Demi Allah, jangan lakukan itu", kata temannya bernama Salam bin

Misykam. "Kita bikin isy'u seolah-olah ia telah merusakperianiian damai

yang kita buat dengannya."

Pada saat irulah, Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggr mewahyukan

kepada Nabi r(9 tentang niat jahat yang mereka rcncanakan. Maka seketika

iru pula bergegas beliau bangkit dan langsung pergl menuju Madinah. Beliau

bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang merasa heran.

"Anda tampak tergesa-gesa, wahil Rasulullah. Ada apa gerangan?",

tanya salah seorang mereka.

Beliau kemudian menceritakan tentang niatiahat orang-orang Yahudi

yang hendak membunuhnya secara curang dan licik. Akibatnya, beliau lalu

mengutus seorang kurir untuk menyampaiklan pesan berisi, "Keluadah

kalian dari N{adinah, dan iangantinggal lagi di sini bersamaku. Aku mengusir

kalian dan aku beri kalian waktu selama sepuluh hari terhitung seiak sekarang.

Setelah iru siapa pun di 
^nt^r^ 

kalian yang masih ada, zkan aku bunuh."

Selama beberapa hari, orang-orang Yahudi itu berkemas untuk pergi

meninggalkan Madinah. Tiba-tiba mereka menerima sepucuk surat yang

dikirimkan oleh tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubai, "Kahaniangan

buru-buru keluar meninggalkan kampung halaman kalian. Bersamaku ada

dua ribu pasukan yang akan segera memasuki benteng kalian untuk bergabung

dengan kalian. Mereka rela mati demi membela kalian. Kalian juga akan dibannr

oleh omng-orang Bani Quraizhah seta sekutu kalian dari Bani Ghathfan."

Tokoh orang-orangYahudiBani Nadhir bernama Huyyai bin Akhthab

senang bukan main membaca srrat ini. Tiba-tiba semangatnya berkobar lagi.
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Selanjutnya ia segera menyrtuh seorang kurir unnrk mengantarkan sepucuk

surat kepada Nabi W yurgisinya, "Kami tidak akan keluar meninggallian

kampung halaman kami. Silahkan Anda mau berbuat zpa szia."

Serentak Nabi ffi dan patasahabatnyamengumandangkan seruan takbir.

Mereka segera bangkit membentuk badsan pasukan perang. Bendeta Perang

dipegang oleh Ali bin Abu Thalib. Tiba di depan benteng pertahanan orang-

orang Yahudi tersebut, mereka menghujaninya dengan anak panah dan batu.

Menyaksikan serangan pasukan kaum muslimin yang begitu bersemangat,

orang-orang Bani Qutaizhah menyingkir. Bahkan Abdullah bin Ubai dan

orang-orang suku Ghathfan sebagai sekutu mereka bertindak khianat. Iiltah

sebabnya .t\llah dffi menyamakan kisah mereka, dan meniadikan Perumpamaan

mereka, "(Balakan orang-orargmunafk itu adakh) uperti (balakan) setan kttika ia

berkata kepada nanasia, "Kafrlah kamu." Maka latkala ruanasia itu telalt kaf.r, ia

berkata, "suangahnlta aku berkpas dii dai kamtt." (Al-Hasyr: 16)

Sesungguhnya srrat Al-Hasyr ini menyinggung tentang orang-orang

Yahudi Bani Nadhir.

Nabi i& mengepung mereka, menebangi setta membakar pohon korma

mereka.2'3 Setelah terdesak dan tidak berdaya, akhirnya mereka mengutus

seofang kurir menemui beliau dengan membawa Pesan singkat, "Kami akan

keluar dari Madinah." Beliau memutuskan bahwa mereka boleh keluar hanya

dengan membawa anak isteri mereka serta barang'barangyang diangkut oleh

kauranan unta mereka, kecuali senjata. Harta milik Bani Nadhir ini adalah murni

unnrk Nabi ffi, untuk wakil-wakilnya, dan untuk kepentingan-kepentingan

urnum kaum muslimin. Beliau tidak membagnyasepedima, karena ini adaJah

murni harta fa'yang dikaruniakan oleh Allah kepada beliau' Pasukan kaum

muslimin tidak mendaparkan 
^pa-ap^. 

Sementara untuk harta ianhan dari

oraflg-orang Yahudi Bani Quraizhah beliau membaginya seperlima.2la

Tetapi kata Malik, Rasulullah 6 membagi seperlima hataiarahan yang

didapat dari orang-orang Yahudi Bani Quraizhah, bukan yang didapat dari

213 ShahihALB*bai (4884),Kitab Tafsit, Bab Firman Allah, 'Apa sajalangkanr tebangdaipobor krrna (nilik

orang-orarg ka/ir) ", dar. S hahib Mrlslin (XXX/ 1 746) , Kitab J ihad Dan Srategi Perang, Bab Boleh Menebang

dan Membakar Pohon Milik Orang-Orang Ka6t.
274 SbahibAt-BakbaiQ904),KittbJihad,BabOtangyangMcnggunakanPerisaiTemanny4danShahibMtilin

(1757 /48),KttabJihad dan Stmtegi Petang, Bab Hukum Harta Fai'.

rlanii,9*al; tbloryto7o, Twll Paeolol/al. 165



orang-orangYahudi Bani Nadhir. Soalnya kaum muslimin tidak punya andil

sama sekali dalam mengalahkan kaum Bani Nadhir. Berbeda dengan kaum

Bani Qutaizhah, karena kaum muslimin ikut berjasa mengusir mereka ke

Khaibar. Di antota oraflg-orang Yahudi Bani Nadhir itu terdapat pemimpin

besar mereka bernama Huyyai bin Akhab. Nabi menguasai tanah, kampung

halaman, setta harta benda mereka.Daijenis barang-barang berup a senjata

beliau mendapati ada lima puluh potong baju besi, dan tiga ratus empat puluh

bilah pedang. Beliau bersabda, "Kedudukan merek a di matakaumnya adahh

seperti kedudukan orang-orang Bani Al-Mughirah di mata kaum Quraisy."
Kisah meteka ini terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal tahun empat htiiryah.2$

Perang Dzatu Riqa'

Selanjutnya, Rasulullah ,ffi ikut terjun sendiri dalam peristiwa perang

Dzatur Riqa', yakni petang Najd. Beliau berangkat pada bulanJumadil Awal,

adayangmengatakan pada bulan Muharram, tahun keempat hiiriyah untuk

menghadapi Muharib dan orang-orang dari keluarga besar Bani Tsa'labah bin

Sa'ad bin Ghathfan. Tugas meniaga kota Madinah beliau serahkan kepada

Abu Dzar At-Ghifari. Adayangmengatakan, kepada Utsman bin Affan.

Beliau berangkat bersama empat ratus orang sahabatnya. Ada yang

mengatakan, toirrh ratus. Beliau sempat bertemu dengafl rombongan orang

dari suku Ghathfan, dan mereka berdamai. Sehingga tidak terjadi kontak

phisik dan senjata di antxa mereka. Tetapi pada waktu itu beliau shalat

khauf bersama mereka.216 Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ishak dan

beberapa ulamaa}iisef arah dalam peristiwa perangini. Tentang iwayatyang

mengatakan Rasulullah 6 sempat melakukan shalat khauf dan bertemu

dengan orang-orang dari suku Ghathfan ini sangat jurggul.Soalnya ada

iwayat shahih yang menyatakan bahwa pada peristiwa perang Khandaq

pasukan kaum musyrikin membikin repot Rasulullah 6 sehingga beliau

tidak sempat menunaikan shalat ashar sampu mate-har, terbenam.2l7

275 Zad Al-Ma'ad (lll / 127 -129).

216 IbuHiyan(ll/155,156),IbwSa'ad(ll/tt6,47),d$DalailA*Ncbsylu,holehAl-Baihaqi(ll/369,370).
277 S habib Al-B*ban (2931) Kitab Jihad, Bab Mendoakan Kekalahan Orang-Orang Musyrik, &ra bih M*ln
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Dalam kitab-kitab Sunan, Munad Ahmad, dar, Musnad Ay-S1af i
disebutkan, bahwa ofang-ofang musyrik sempat menahan Rasulullah ffi

dari shalat zhuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya'. Akibatnya,

beliau harus mengqadha' semua shalat tersebut.218 Hal itu teriadi sebelum

tunur ayat yang menerangkafl tentafigtatzcara shalat khauf. Peristiwa Pefang

Khandaq baru teriadi lima tahun sesudah peristiwa Pefang Dzat'tr Riqu'.

Yang ielas, sesungguhnya Nabi ffi pertama kali menunaikan shalat

khauf di daerah Usfan, sebagaiman^ y^ng dikatakan oleh Abu lyasy Az-

zvaqi,,,Kami bersama Rasulullah ffi di daerah usfan. Beliau shalat zhuhur

bersama kami. Pada waktu itu, di Lfitat^pasukan kaum musyrikin terdapat

Khalid bin Al-\7alid. Mereka mengatakan,"Kitl bisa dibikin lalai oleh

mefeka." Kemudian mereka mengatakan, "selain shalat yang mereka lakukan

itu, mereka juga punya shalat lag1yanglebih mereka cintai daripadtharta

dan anak-anak mereka." Selaniutnya turunlah ayat tefltafig shalat khauf

afitatz- waktu zhuhur dan ashar. Beliau menunaikan shalat ashar bersama

kami dengan membagi kami meniadi dua kelompok....dst" Diriwayarkan

oleh Ahmad dan imam-imam lain pemilik kitab As-Sunan.21e

Abu Hurairah mengatakafl, "Rasulullah 6 mengambil posisi di sebuah

tempat yang tetlet^k atrtarr- daerah Dhaizinain dan Usfan ketika sedang

mengepung pasukan kaum musydkin. Lalu pasukanktfrt itu mengatakan,

"sesungguhnya meteka mempunyai satu shalat yang lebih mereka cintai

daripada anak-anakdan harta mereka. Oleh karena itu kalian harus bersatu

dan kompak melawan mereka." Kemudian Jibril datang, dan menyuruh

Rasulullah ffi untuk membagi pasukannya meniadi dua bagian ...... dst"

At-Tirmidzi berkata bahwa hadits ini hasan shahih. 220

(627 /ZO2),Kitab Masiid-Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, Bab Ancaman Berat Tetlambat Shalat Ashat,

Abt Datd (409),KittbShalat, Bab Waktu Shalat Ashat,lz -Nasa'i (473),Kitab Shalat, Bab Memelihata Shalat

Ash*,IbnuM4iah(9684), Kitab Shalat,Bab MemelihataShalatAshat, datAhnadS/19)'

278 An-Nasa'i(661),KiabAdzan,BabAdzanBagiOrangyangTetlambatMelakukanShalagAbaad(lll/25,49'
67),TanibMunadAlSlaf iS/196) nomor (553), semuanyadiriwayatkan dariAbu Sa'idAl-Khudri, At-Tirnid{

(179), Kitab Bab-Bab Shalag BabTentangOrangYangTerlambatBebempa ShalatMakalaBoleh Mengqadha'

Memulai DariYan gMant,An-Nasa'i (662),Kitzb Adzan, Bab Cukup Dengan Azan Dan Iqamat Satu Kali,

dm Abnad 6./ 375, 423), dan semuanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud'

219 AtuDatd(1236),KitabShalat,BabShalatKhauf,An-Nata'i(7550),KitabShalatKhafi,dmAhaad$Y/59,
60).

220 ArTimidqi (3035), Kitab Tafsir Al-Qut'an, Bab Surat An Nisaa'. Katanya, hadits ini hasan ghadb dati ialur

szrnrdiri, A*Nasa', (1544), Kitab Shalat Khau( danl bnad Sl / 522)'
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Tidak ada perbedaan pendapat di kalang^L par^ ulama ahli sejarah

bahwa peristiwa perang Usfan terjadi setelah peristiwa perang Khandaq.

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas kalau perang Dzatur fuqa'

terjadi setelah peristiwa perang Khandaq dan pedstiwa perang Usfan. Hal

ini diperkuat bahwa Abu Hurairah dan Abu Musa Al-Asy'ari ikut terjun

dalam perang Dzaalr Kqu', sebagaimana keterangan sebuah hadits yang

dikemukakan dalam Shahih Al-Bukhai dan Shabib Muslin yang bersumber

dari Abu Musa bahwa sesungguhnya ia ikut dalam perangDzarur fuqa', dan

bahwa para pasukan kaum muslimin sama membaiut kaki mereka dengan

kain ketika sepatu atau khuf mereka mengalami robek.221

Adapun Abu Hurairah, seperti yang disebutkan dalam beberapa kitab

Al-Musnad danAs-Sunan,menyatakan bahwa Marwan bin Al-Hakam betanya

kepadanya, "Apakah Anda shalat khauf bersama Rasulullah?" Ia menjawab,

"Ya." Mafwan betanya, "Kapan?" Ia menjawab, "Pada peristiwa perang

Najd."22

Ini menunjukkan bahwa peristiwa perang Dzat.x Riqa'terjadi setelah

peristiwa di Khaibar, dan ulam^ yzng mengatakan peristiwa perang ini

terjadi setelah perang Khandaq jelas sangat :o;go-ta;go. Dan ketika ada

sebagian orzing yang tidak mengerti hal ini, mereka lantas menganggap

kalau peristiwa perang Dzattsr Riqa'tetjadi sebanyak dua kali; yakni sekali

sebelum peristiwa perang Khandaq, dan sekali lagi sesudahnya, sebagaimana

kebiasaan mereka yang menghitung telah terjadi beberapa kali peperangan

jika redaksi kalimatnya atau waktunya berbeda-beda.

Kalau benar -tetapi jelas tidak benar- 
^p^ 

y^rrg dikemukakan oleh

orang yang mengatakan seperti itu, jelas tidak mungkin kalau Rasulullah

6 menunaikan shalat khauf betsama mereka pada kali y^ng perta;ma

tadi, berdasarkan kisah yang telah dikemukakan sebelumnya, dan juga

karcnz peristiwanya teriadr setelah perang Khandaq. Tetapi mereka juga

bisa berdalih, bahwa menangguhkan peristiwa perarig Khandaq mungkin

saja teriadt dan tidak dinasakh. Sebab, dalam keadaan darurat boleh saja

227 ShabihAl-Btkhai(4728),KtttbPetang-PerangSuci,BabPerangDzaatRiga',darSbabihMa:lin(1816/149),
KitabJihad Dan Suategi Petanga Bab Petang Dztur Riqa'.

222 An-Nasa'i (7543), Kitab Shalatkha;$, dzn Abnad 0I / 32).
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meflangguhkan shalat sampai orang yang bersangkutan memungkinkan

untuk melakukannya. Ini adalah salah satu di antara dua versi pendapat

dalam madzhab Imam Ahmad 'isa dan lainnya. Tetapi dalam kisah Usfan,

mereka mau tidak mau harus mengakui bahwa shalat khauf pertama ialah

yang beliau lakukan di sana, dan itu teriadi setelah peristiwa perang Khandaq.

Yang benar ialah mengalihkan peristiwa perang Dzartli Riqa' dari

waktu ini ke pasca peristiwa perang Khandaq, bahkan setelah peristiwa

perang Khaibar. I(ami kemukakan hal itu di sini karena sekadat mengikuti

pzra vlama ahli sejarah perang. Tetapi belakangan kita tahu dengan ielas

keraguan mereka. Dan di tangan Allah letak pettolongan.

Salah satu dalil yang menunjukkan kalau peristiwa perang Dzatur Riqa'

terjadi setelah peristiwa perang Khandaq ialah hadits yang ditiwayatkan

oleh Muslim dalam kitabnya ,sbahih Maslin bersumber dariJabir, ia berkata,

"Aku ikut betsama Rasulullah ffi dalam pertemPuran Riqa'. Ketika kami

berada di dekat sebuah pohon yang cukup rindang, aku persilahkan beliau

beristirahat di bawahnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kaum

musyrik. Pada waktu itu pedang Rasulullah # digantungkan di atas pohon'

Laki-laki itu lalu mengambil pedang beliau dan menghunusnya. "Apakah

kamu takut kepadaku?", tanyanya. "Tidak", jawab beliau. "Sekarang siapa

yang akan menghalangi aku dari kamu?", t^nyanya. "Allah lah yang akan

menghalangi kamu dariku", iawab beliau. Padasaatitu para sahabat berhasil

menggertak lakiJaki tersebut, sehingga akhitnya ia mengembalikan pedang

beliau ke tempatnya semula. Tiba-tiba terdengar sefuan azzn shalat. Setelah

melakukan shalat dua rakaat bersama satu kelompok, beliau bergeser

mundur. Lalu beliau melakukan shalat dua rakaat lagi bersama kelompok

lainnya. Jadi Rasulullah {B melakukan shalat empat rakaat, sementara Para

sahabat hanya dua takaat."z23

Jadi shalat khauf itu disyari'atkan setelah peristiwa Perung Khandaq.

Bahkan ri.wayat ini juga menunjukkan bahwa shalat khauf terjadi setelah

peristiwa perang Usfan. Wallahu a'lam.

223 Shabih M*lin (843/311), Kitab Shalatnya Para Musz6r Dan Keringanan Mengqasharnya, Bab Shalat Khauf.

t/ar,'i,9,iul; t"/wy,h7u To-i& Pac^/o//al' 169



Meteka menyebutkan bahwa kisah Jabir yang menjual untanya

kepada Nabi 6 terjadi pada peristiwa perang Dzattlr Rjqa'.z2a Ada yang

mengatakan, hal itu te{ adi sepulang N abi ffi dari perang Tabuk. Tetapi dari

khabar yang disampaikan kepada Nabi W dalam masalah ini bahwaJabir

menikahi seorang wanita ianda yang diharapkan bisa mengurus adik-adik

perempuannya y^ng masih kecil dan yang menjadi tanggungannya. Jabn
memang segera menikah setelah kematian mendiang ayahnya, dan ia tidak

mau menunda-nunda sampai peristiwa perang Tabuk. \Wallahu a'lam

Ketika dalam perjalanan pulangdadperangDzaflrr fuqa', pasukan kaum

muslimin berhasil menawan seorangperempuan dari kaum musyrikin. Suami

perempuarr itu berna&ar bahwa ia tidak akan pulang ke rumah sebelum

berhasil menumpahkan darah salah seorang sahabat Muhammad. Pada

suatu malam ia muncul. Sementara Rasulullah sudah menugaskan dua orang

sahabat unnrk menjaga pasukan kaum muslimin dari serangan musuh. Mereka

adatah Abbad bin Bisyru dan Ammar bin Yasar. Ia berhasil membidikkan tiga

anak panah ke tubuh Abbad yangsa titu sedang menunaikan shalat. Tanpa

membatalkan shalat, Abbad mencoba untuk mencabut ketiga anak panah itu.

Batrkan ia sama sekali tidak menoleh, hingga selesai salam. Ia membangunkan

temannya yang dengan kaget bertaflya, "Subhanallah. Kenapa kamu tadi tidak

mengingatkan aku?" Abbad menjawab, "Aku tadi khusyu membaca surat dalr

aku tidak ingin memotongnya."22s

Kata Musa bin Uqbah dalamAl-Magha1z, tidak diketahui kapan perang

Dzanx Riqa ini teriadi; apakah sesudah perang Badar atau sebelumnya,

atau di 
^ntara 

perang Badar dan perang Uhud atau sesudah perang Uhud.

Tetapi Musa bin Uqbah cenderung bedebihan, kalau ia sampai

memperkirakan peristiw^ perz;ng Dzatur Riqa' terjadi sebelum perang

Badar, atau sebelum peristiwa perang Uhud, atau sebelum peristiwa perang

Khandaq seperti yang telah diielaskan sebelumnya.

224 I bru Hiyan (ll1 / 152,158).

225 AbtDatd(192),KitabBersuci,BrblVudlru,Abnad(71/344,359),IbruHigan(lll/159,160),dznDalailAn-
N fi nuya t oleh Al-Bath4i lll / 37 8, 37 9.
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Perang Badar Kedua

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa sepulang dari perang Uhud, Abu

Sufyan mengatakan, "Kalian dan kami akan bertemu pada tahun yangakzn

datang di Badar." Pada bulan Sya'ban, adayangmeflgatakxt,pada bulan Dzul

Qa'dah, Rasulullah W betangkat menuju medan laga yangtelah ditentukan

dengan membawa seribu lima ratus pasukan, danhanya sepuluh ekor kuda

saia. Pembawa bendera pefang adalohAli bin Abu Thalib. Sementara yang

meniagakota Madinah dipercayakan kepada Abdullah bin Rawahah.

Setibanya diBadar, Rasulullah ffi tinggal selama delapan hari menunggu

pasukan kaum musydkin. Sementara Abu Sufyan iuga betangkat dari

Makkah dengan kekuatan dua ribu orang pasukan kaum musydkin. Mereka

membawa lima puluh ekor kuda. Sampai di daerah Murr Az-Zahtan,yarrg

terletak satu marhalah dari Makkah, Abu Sufran berkata kepada pasukannya,

"sesungguhnya tahun ini adalah tahun paceklik. Menurutku, sebaiknya aku

mengajak kalian kembali saja." Mereka lalu berbalik arah untuk pulang.

Mereka melanggar perianiian. Makanya peristiwa itu disebut Badzr yang

Dijanjikan, atau Badzr Kedua.226

Perang Dumatul Jandal

D u n a tu I Ja n da I adalah nama sebuah tempat. Sementara D au n ant I J an da I

iuga nama untuk suatu temp^ty^ttglain. Rasulullah ffi betangkat menuiu

tempat ini pada bulan Rabful Awwal tahun kelima hiirryuh. Gan-garanya

karena beliau mendengar informasi bahwa di sana sedang berkumpul banyak

orang yang ingln menyerbu Madinah. Jarak antxa tempat tersebut dengan

Madinah hatus ditempuh dengan berjalan kaki selama setengah bulan. Tetapt

kalau ditempuh dari Damaskus hanya membunrhkan waktu lima hari saia.

Tugas menjaga kota Madinah oleh Rasulullah dipercayakan kepada Siba'

bin Udathat Al-Ghifari. Rasulullah berangkat dengan membawa seribu

personal pasukan kaum muslimin. Beliau juga menggunakan iasa seofang

pemandu ialzn dan suku Udzrah bernama Madzkur.

226 Ibru Hiryan (ll / 160), dm Dalail At'Nttbttwat oleh Al-Baihaqi (IIl38a).
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Setelah posisi Rasulullah 6 sudah dekat dengan mereka, ternva;t^

meteka sudah sama menyingkir. Yang ada hanya jejak kawanan unta

serta domba. Beliau kemudian menyerang ternak mereka berikut para

penggembalanya. Sebagian mereka ada yang berhasil ditangkap, dan

sebagian yang lain lolos. Mendengar berita ini, penduduk DumarulJandal

lari terpencar. Rasulullah ffi terus menf isir komplek mereka, namun beliau

tidak menemukan satu orang warga pun yang masih ada di sana. Selama

beberapa had di sana, beliau berusaha menyebar pasukan unhrk melakukan

patroli dan penyisiran. Namun mereka tidak menemukan seorang pun.

Beliau akhirnya memutuskan untuk pulang ke Madinah. Dan dalam peristiwa

perang ini beliau meninggalkan Uyainah bin Hashan.227

Perang Al-Muraisi' dan tsw Bohong

Pada bulan Sya'ban tahun kelima hifriyah terjadi perang Al-Muraisi'

dan peristiwa isyrr bohong. Penyebabnya bermula ketika Nabi iffi mendengar

khabar kalau Al-Harits bin Abu Dhirar pemimpin kaum Bani Al-Musthaliq

berangkat bers ama kaumnya dan p an pengikutny 
^ 

y 
^ng 

terdiri clari orang-

orang Arab untuk rujuan memerangi Rasulullah 68.

Beliau mengutus Buraidah bin Al-Hushaib guna mengecek kebenaran

berita tersebut. Setelah berhasil menemui Al-Harits bin Dhirar dan

berbicara, ia segera pulanguntuk melaporkan tentangkondisi mereka kepada

Rasulullah ffi. Mendengar laporan dari Buraidah, beliau memerintahkan

kepada para sahabat untuk segera berangkat. Diam-diam beberapa orang

munafik yang sebelumnya tidak ikut berperang sekalipun, berhasil men)'usup

di tengah-tengah mereka.

Pada saat itu yang ditugaskan oleh Rasulullah ffi untuk menjaga

Madinah adalah Zaid bin Haritsah. Ada yang mengatakan, Abu Dzar
Dan juga ada yang mengatakan, Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Beliau

berangkat padahai Senin tanggal dua puluh delapan bulan Sya'ban.

227 IbruHislan$77/165),IbruSa'ad(11/47,48),danM@na'Aq-ZawairTolehAl-Baihaqi(lll/389).
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Ketika Al-Harits bin Abu Dhirar serta pasukunny^ mendengar berita

Rasulullah (B sedang bergerak dan berhasil membunuh seorang rn ta-mzt^

yangia tugaskan untuk mendapatkan informasi mengenai pasukan kaum

muslimin, mereka merasa sangat ketakutan. Bahkan sebagian besar orang-

orang Arab pengikutnya sama berpencar meninggalkannya.

Setibanya di Al-Muraisi', suatu tempat yangbanyak urnya, Rasulullah

ffi segera menempati sebuah tenda yang memang dibikinkan untuk beliau.

Aisyah dan Ummu Salamah menemani beliau. Dan ketika perang siap-

siap hendak dimulai, beliau segera membariskan sahabat-sahabatnya.

Panji pasukzn dari kaum Muhajirin dibawa oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq,

sementara panji pasukan kaum Anshar dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah.

Setelah melepaskan anak panah beberapa saat, Rasulullah memerintahkan

mereka untuk segera melakukan penyerangan. Dan hanya dengan satu

kali gebrakan saia, mereka berhasil menguasai situasai. Pasukan kaum

musyrikin takluk. Beberapa orang pasukan mereka terbunuh. Rasulullah

sendiri berhasil menawan beberapa wanita, anak-anak, dan budak. Begttu

pula dengan beberapa ekor unta serta domba. Di pihak pasukan kaum

muslimin hanya satu orang pasukan saia yang terbunuh. Demikian yang

dikatakan oleh Abdul Mukmin bin Khalaf dalam kitabnya Sirab Kbalaf dan

latnnya.Ini merupakan keraguan. Soalnya, di antara mereka tidak sampai

tetjadi kontak phisik. Rasulullah hanya menyerbu mereka di dekat sebuah

telaga. Beliau berhasil menawan beberapa wanita, dan meniarah seiumlah

harta, sebagaiman a y 
^ng 

dikemukakan dalam sebuah riwayat yang shahih,

"Rasulullah ffi melakukan peflyer^ngan terhadap orang-orang Bani Al-

Musthaliq, dan mereka pun melakukan serangan balasan, dst."228

Salah satu yang menjadi tawanan Rasulullah W adalah seorang wanita

bernamaJuwairiyah binti Al-Harits, seorang kepala suku. Dan kebenrlan ia

meniadi bagian milikTsabit bin Qais. Keduanya mengadakan akad mukatabah

atau pembebasan bersyatat. Dan setelah melunasi tangguflgan Juwairiyah

supaya bisa berstatus merdeka, Rasulullah 6 kemudian menikahinya. Akibat

228 ShabihAl-Bukhari(2541),KirtbMemerdekakanBudak,BabSiapaMemilikiOrangAtabSebagaiBudakLalu
Ia Menghibahkan atau Menjualnya, dan Sbabib Mutn (1730/1), KrtabJihad dan Strategi Perang, Bab Boleh

Memerangi Orang-Orang Kafir yang Sudah Teriangkau Oleh Dakwah Islm.
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dari pernikahan beliauinilah kaum muslimin memerdekakan seratus keluarga

dad kaum Bani Al-Musthrliq y*g selanjutnya mereka masuk Islam. Hal itu

dilakukan, karena mereka dianggap sebagai besan-besan Rasulullah W."zz"

$llrf

Kata Ibnu Sa'ad, dalam perjalanan pulang dai penng ini, seutas

kalung milik Aisyah terjatuh. Akibatnya, perialatanpasukan kaum muslimin

menjadi terhambat karena mereka harus ikut membantu Aisyah mencari

kalung tersebut. Dan pada saat itulah turun 
^yatyangrnenerangkan 

tentang

tayamw,23o

Dikemukakan oleh Ath-Thabarani dalam Mu Jan Ath-T habarani hadtts

Muhammad bin Ishakyangbersumber dari Yahyabin A'bbad bin Abdullah

bn Az-Zubaur, dari ayal'nya, dari Aisyah, ia bercerita, '"Tentang wusan seutas

kalungku yang hilang itu, orang-or^flgyar,g suka membikin ispt bohong

berkata seenak mereka sendiri. Dalam PertemPuran yang lain aku ikut

berangkat menemani Nabi ffi. Lag-lag seutas kalungku teriatuh, sehingga

untuk mencarinya membuat perialanan pasukan terhambat. Aku bertemu

Abu Bakar. Iaberkatakepadaku, "Wahai putetiku, dalam setiap bepergian,

kamu selalu membikin susah dan meniadi penyebab kesulitan." Karena

pada waktu itu orang-orang sudah tidak punya a4 maka Allah kemudian

menurunkan ay at tentang kemurahan tay amttm."231

Ini menunjukkan bahwa kisah kaltrng yaagkarcnatyaturun ayat tentang

tayamum itu terjadi pasca perang Muaisi'. Demikian menurut pendapat

yang kuat. Tetapi dalam peristiwa peperangan ini teriadi cerita bohong

yang disebabkan oleh hilangnya seutas kalung dan tpaya pencariannya.

Akibatnya, menurut sebagian otlrtg, telah terjadi kerancuan atas salah satu

kisah dengan kisah yang lain. Berikut kami kemukakan cedta bohong itu.

Aisyah ikut betangkat dalampeperarlgan ini katena kebetulan iayang

memperoleh undian untuk menemani Rasulullah ffi di antan isteri-isteri

beliau yang lain. Dan mengundi mereka memang sudah meniadi kebiasaan

beliau setiap kali hendak bepergian.

229 lbnt Hignn (ll / 247), darn Ibntt Sa'adll / 49).

230 lbnuSa'adGl/50).
237 Arh-T}iabararu dilzLm Al-Kzbir(XXII/121) nomor (109)
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Pulang dari peperangan, pasukan kaum musiimin berhenti di suatu

tempat untuk beristirahat. Pada waktu itu, Aisyah keluar karcna ada suaru

keperluan. Seteiah tiba kembali lagi ke tempat, ia baru sadar telah kehilangan

seutas kalung yang ia pinjam dari salah satu saudaranya.Iapun kembali lagi

untuk mencari barang tersebut di tempat semula.

Pada saat yarrs sama bebe :,ap^ orof,rgpasukan yang menarik sekedupnya

ftereta unta) mulai beranjak untuk meneruskan perjalanan. Mereka mengka

Aisyah sudah ada di dalamnya. Mereka tidak menaruh curiga kalau sekedup

yang merekataikterasa ringan, karena pada waktu itu Aisyah masih sangat

muda dan bertubuh kurus. Lagi pula, orang yang menarik sekedup cukup

banyak, sehingga wajar kalau terasa ringan. Berbeda kalau misalkan yang

menariknya hanya satu atau dua orang saja. Pasti timbut rasa curiga.

Setelah menemukan kalung itu, Aisyah kembali lagi ke tempat. Tetapi

sayang di sana sudah tidak ada seorang pun. Semuanya sudah berangkat.

Aisyah memilih duduk saja,karenaiayal<n mereka pasti akan kembati lagi

untuk mencarinya. Tetapi Allah lah yang menguasai semua urusan. Dia lah

yang mengatur segala sesuatu dan atas Arasy. Tiba-tiba, Aisyah terserang

rasa kantuk, lalu tertidur. Ia baru bangun ketika samar-samar mendengar

ucapan Shafivan, "Inna kllabi pa inna ilaihi raji'un.lntkanisteri Rasulullah ffi!."

Shafiran memang ketinggalan para pasukan, karena alasan tertidur.

Ia memang terkenal sebagai orang yangbanyak tidur, sebagaiman^ y^ng

dikemukakan dalam S habi h Abi Hatin dan kitab-kitab hadits latnnya. Begitu

melihat Aisyah, ia langsung bisa mengenaltnya.Ia sempat memandang

Aisyah, dan waktu itu belum hrtun ayat y^ng menerangkan tentang hijab.

Sambil kembali mengucapkan kalim tlnna lillahi wa inna ilaibi raji'un,Shafixzan

menderumkan untanya, mendekltkannya ke posisi Aisyah, kemudian

mempersilahkannya naik. Saat itu ia sama sekali tidak berani berbicara

barzlrrg satu kalimat pun kepada Aisyah. Dan yang didengar sendiri oleh

Aisyah dari Shafivan ltgahanyaucapan Inna lillahi wa inna ilaibi raji'ilntervs.

Shafiran berjalan kaki dengan cepat sambil menuntut untanya yang

dinaiki oleh Aisyah, sehingga akhirnya bisa menyusul rombongan pasukan

y^ng sa t itu sedang bedstitahat di daerah Nahr Az-Zhahirah. Melihat

&*ii,9,i,al; rt"**y/4w Ta.til Paeolo/lal 175



pemandangan ihr, mereka langsung kasak kusuk membicarakan berbaguhal'

yang tidak pantas. Hal ini memberikan angln segar kepada si culas musuh

Allah, Abdullah bin Ubai. Ia jelas mendapatkan kesempatan yangbaikuntuk

melampiaskan sifat munafik dan dengkinya. Dengan senang hati dan penuh

semangat ia terus menyiatkan berita bohong ke mana-mana. Dan ketika

sudah sampai di Madinah, mereka dengan dibantu oleh para anak buahnya

iuga begitu antusias menyiarkan bedta bohong ini. Sementara Rasulullah

ffi tidak menanggapinya. Beliau masih tetap diam saia.

Selanjutnya, Rasulullah ffi meminta pertimbangan kepada sahabat-

sahabatnya, bagaimana kalau misalnya beliau menceraikan saia isterinya

tersebut. Meskipun tidak secar^ terafig-ter^tg n, AIi bin Abu Thalib

setuiu beliau menceraikan isterinya, kemudian menikah dengan wanita lain.

Sementara Usamah b:u:zuddan sahabat-sahabat lainnya usul supaya beliau

tetap mempertahankan pernikahannya dengan Aisyah. Beliau iangan tetlalu

terpengaruh pada ucapan musuh-musuh Islam.

Melihat Rasulullah tampak bimbang, Ali bin Abu Thalib mengusulkan

kepada beliau ufltuk tidak usah bimbang ataiur^go-ragu dalam mengambil

sikap. Beliau harus yakin, supaya tidak senantiasa diombang-ambingkan oleh

perasaan bingung, sedih, dan cemas yang tidak menentu katena mendengar

omongan manusia yang bermaclm-rnacam. Pendeknya, rrra:u tidak mau

beliau harus berani mengambil keputusan yang pasti. Tetapi Usamah bin

Zud tahupersis betapa Rasulullah & sangztmencintai Aisyah dan ayahnya

si Abu Bakar.

Beliau iuga tahu betapa Aisyah adalahwanita yang baik-baik, suci dan

terhormat. Mustahil kedengarannyzia sampai melakukan perbuatan yang

nista seperti yang diisyukan .Iaiugatahu betapa mulia kedudukan Rasulullah

,ffi di mata Tuh annyayangidak akan membiarkan wanita yang meniadi isteri

tercinta, kekasih hati, dan puteri sahabat dekatnya itu terus menerus meniadi

bahan pembicaraan cerita bohong di tengah-tengah masyankat Mustahil

Allah sampai membiarkan Rasul-Nya memiliki seorang isteri pelacur' Ia

yakin bahwa wanita yang menjadi kekasih sekaligus isteri Rasulullah tidak

mungkin sampai melakukan tindakan zina yxrg menjiiil'kan. Keyakinan yang
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sama iuga dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah dan mengenal

kedudukan Rasulullah 6 di hadapan-Nya. Ketika mendengar berita bohong

tersebut, mereka semua mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Ayyub

dan beberapa tokoh sahabat lainnya,"Maha suci Engkau (yaTuhan kan), ini
adalah dustayng beiar'232

Coba Anda tenungkan kembali bagumana dalam masalah ini mereka

tetap membacakabmat tasbih seraya mensucikan Allah dari hal-hal yang

tidak layak bagi-Nya. Tidak mungkin Allah sampai memberikan kepada

Rasul-Nya tetcinta seorang isteri pelacur. Siapa yang punya prasangka seperti

itu berarti ia telah berburuk sangka kepada AUah. Para ahli ma'rifat kepada

Allah dan Rasul-Nya tahu bahwa seorang perempuan keji hanya parut bagi

lakiJaki yangiuga keji, sebagaimana frrman Allah dhj surat An-Nur 
^yat 

26,

"lYanita-aanitayng k/i adalab untuk laki-lakiyng kgfi." Sehinega mereka

berani memastikan tanpa fagu-ragu bahwa ini adalah kedustaan yang besar

dan kebohongan yang dibuat-buat.

Boleh jadt ada yang bertanya, kalau Rasulullah itu orang yang sudah

sangat mengenal Allah dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi-Nya,

kenapa menghadapi persoalan ini beliau harus merasa bimbang, bertanya-

tanya, dan meminta pertimbangan kepadap^r sahabatnya? Kenapa beliau

tidak dengan tegas menjawab, "Maba suci Engkau (yaTuhan kan), ini adalah

dasta lang besar", seperti jawaban sahabat-sahabat beliau?

Jawabnya:

Sesungguhnya itu adalah bagian dari kesempurnaan hikmah luar biasa

yang difadikan sebagai penyebab timbulnya kisah ini. Juga sebagai ujian

Lt^v cob^ n terhadap Rasulullah ffi serta seluruh umat sampuHaiKiamat
nanti. Tujuan di balik adanya kisah iru ialah untuk mengangkat derzjat

beberapa kaum, dan sekaligus untuk merendahkan derujat beberapa kaum

yang lain. Allah akan menambahkan petunjuk dan iman bagi orarrg-orang

yang memanglayak mendapatkan petunjuk, dan membikin orang-orang

yangzhabm semakin merugi. Puncak ujian atau cobaan tersebut membuat

232 ShabihAl-Btkhan$147),KitabPetang-PerangSuci,BabBerittBohong,SbahihMulin(2770/56),Kitab
Taubat, Bab Bedta Bohong dan Diterimanya Taubatnya Orang yang Menuduh Be ruina, dzn At-Tirmidzi
(3 1 80), Kitab Tafsir Al-Qut' an, Bab Surat An-Nur.
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Rasulullah ffi harus terhenti menerimawahyu selama sebulan dalam petkara

Aisyah ini. Selama rentangwaktu tersebut beliau sama sekali tidak dinrrunkan

kepadanya wahyu demi kesempufnaan hikmah Allah yang telah ditentukan-

Nya, sehingga tampak sempurna dilihat dari semua aspek.

Orang-orang mukmin seiati semakin bertambah sikap keadilan serta

keiujurannya. Mereka selalu berbaik sangka kepada Allah, Rasulullah

ffi berikut 
^frggot^ 

keluarganya, dan hamba-hamba Allah yang iuiur.

Sebaliknya ofang-orang yang munafik semakin bertambah kemunafikan

dan kebohofig^nnyz'. Akibatnya, Rasulullah w dan ofang-ofang mukmin

bisa mengetahui dengan jelas rahasia-rahasia mereka. Hal itu juga untuk

menambah kesempurnaan pengabdian Aisyah berikut kedua or^ngrr^ny^

kepada Allah dan kesempurnaan nikmat-Nya kepada mereka'

Selain itu juga untuk menuiukkan betapa Aisyah bedkut kedua orang

tvztnya benar-benaf sangat membutuhkan pertolongan Allah, berbaik

s angka kepada-Nya, mengand alkan hanpan terhadap-Nya bukan tef hadaP

sesama makhluk, dan merasa pesimis dapat memperoleh pertolongan

da:i. tangan siapa pun selain Allah. Itulah sebabnya Allah menurunkan

pertolongan pada waktu yang tepat. Ketika Abu Bakar meny'uruh Aisyah

untuk menemui Rasulullah ffi, dan pada saat itu sudah tufun ayat yallg

menyatakan kesuciannya ,iameniasrab dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak

mau menemui orangitu. Aku hanya mau memuii Allah, katenaDia-lahyang

telah menurunkan 
^yat 

tentang kesucianku."

Hikmah lain di balik terhentinya wahyr selama sebulan ialah bahwa

persoalannya mefljadi selesai secafa tuntas. Akibatnya, hati orang-ofang

mukmin mefasa senang sekali menyaksikan Ailah kembali berkenan

menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya yang memang sedang sangat

ditunggu-tunggu sefta dibutuhkan oleh Rasululiah ffi sekeluarga, oleh Abu

Bakar Ash-Shiddiq sekeluarga, oleh sahabat-sahabat yang lain, dan oleh

seluruh ofang yang beriman. Turunnya wahyu ini iaksana nrfunnya hujan

deras ke bumi yang sangat gefsang dan sedang sangat membutuhkannya.

Mereka semua menyambutnya dengan suka cita dan penuh semangat. Kalau

misalkan Allah langsung memperlihatkan persoalan yang sebenarnya kepada
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Rasulullah ffi sejak awal, dan wahyr langsung rutun seketika menielaskannya,

maka hikmah-hikmah tersebut tidak akan pernah ada.

Hikmah lain iatah bahwa sesungguhnya Allah d# senang memperlihatkan

kedudukan sefta kemuliaan Rasulullah ffi sekeluatgadtdisisi-Nya, dan iuga

mengentaskan mereka dari kesulitan tefsebut. Allah sendiri yang secar

langsung ingin membela beliau, dan memberikan iawaban ^t^s 
apz yang

dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Allah mengecam mereka dan membuka

kedok mereka yang telah mencemarkan nama baik beliau sekeluarga. Bahkan

Allah sendiri yang melakukan hal itu tanp^ Pe:r^ut^r^ siapa pun maupun

apa pufr demi memb elzharga diri ss112 mafiabat Rasul-Nya sekeluarga.

Hikmah lain lagi ialah bahwa sebenarnya yang meniadi target utama

untuk disakiti dalam kasus ini adatahRasulullah ffi melalui isterinya Aisyah.

Jadi tidak tepat kalau Rasulullah ffi memberikan kesaksian atas kesucian

isterinya meski beliau tahu persoalanyang sebenarnya,karena hal itu tetap

dinilai subyektif, atau beliau punya Perasaan agak yakin atas kesuciannya.

Padahal beliau sama sekali tidak pernah berburuk sangka, karcna hal itu

mustahil bagi beliau. Inrtah sebabnya menanggaPi permintaan maaf salah

seofang yang ikut aktif menyebatkan berita bohong, Rasulullah ffi bersabda,

"Siapa yang meminta maaf padaku tentang seseorang yang aku dengar

suka menyakiti keluargaku, sesungguhnya demi Allah, setahuku isteriku

adalah ofang baik-baik. Mereka iuga menyebut-nyebut tentang seseofang

yang setahuku ia juga ofang yang baik. Ia tidak pernah menemui isteriku

tanpa ada akt."

Rasulullah ffi punya buktii lebih banyak yang menguatkzn kesucian

Aisyah daripada bukti yang dipunyai oleh orang-ofang mukmin. Tetapi

demi kesempufnaan kesabaran, ketabahan, serta kelembutan beliau, dan

juga prangs angkabaik beliau kepada Allah, hal itu tidak beliau kemukakan

sampai akhirnya turufl wah)'u yang membuat beliau merasa gembita' Dan

pada saat itulah kaum muslimin dengan ielas dapat melihat betapa besar

perhatian Allah terhadap urusan beliau.

s+s
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Orang yang mau merenungkan jawabanAisyah ketika ia disuruh oleh

ayahnya Abu Bakar unnrk menemui Rasulullah 'b, danpada saatitu sudah

turun ay^t yafig menyatakan kesuciannya, "Demi Allah, aku tidak mau

menemui orang itu. Aku hanya mau memuji Allah, karcna Dia lah yang

telah menurunkan ayat tentans kesucianku", firaka ia akan tahu betapa

isteri Rasulullah ffi ini adalah orangy^rtgsangat cerdas, memiliki iman yang

kuat, tahu mensyrrkuri nikmat, konsisten, punya pendi-tian, dan pemberani.

Ia merasa tidak bersalah, sehingga akhitnya terbebas dari tuduhan. Ia
yakin b ahwa Ra sulullah W sangat mencintainya, sehingg a ia b e:ari berkata

seperti itu. Ia sengaja berkata seperti itu untuk menarik perhatian beliau

agar dimanja, apalagl. situasainya memang sangat tepat. Ia sama sekali tidak

merasa bersalah ketika mengatakan, "Aku hanyamau memuji Allah, karena

Dia lah yang telah menurunkan^y^ttentang kesucianku." Ini menunjukkan

ketegann serta keteguhan untuk mengatakan fakta yang sebenarnya, dan

ia menikmati ucapannya ini. Selama sebulan hati Rasulullah ffi memang

sempat merasa gusar dan bimbang menghadapi peristiwa ini. Dan Aisyah
juga merasakan perasaan yang hampir sama. Tetapi setelah itu keduanya

bisa rukun dan mesra kembali. Mereka berdua memang saling mencintai.

Itulah hakikat ketegaran dan kekuatan.

o{{

Dalam pe,rialananpulang dari pertemprran ini, pemimpin orang-orang

munafik Abdullah bin Ubai mengatakan, "Kalau kita pulang ke Madinah,

maka orang - orang yartgmulia akan mengusir orang-orang yang rendah dari

san ." Ucapan ini disampaikan oleh Zaidbn Arqam kepada Rasulullah

memberikan alasan dan bersumpah bahwa ia tidak pernah mengucapkan

seperti itu. Tetapi beliau diam saja tidak menanggapnya. Belakangan Allah
menurunka n 

^y^t 
yang membenarkan 

^p^ 
y^flg disampaikan oleh Zatd bn

Arqam dalam surat Al-Munafiqun.

"Bergembi ralah, karena Allah telah membenarkanm u", kzta beliau

kepada Zud senya memegang telinganya.
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,,wahai Rasulullah, suruh si Abbas bin Bisyru untuk membunuh olrang

munafik itu", kata Umar.

"Jaflgarf', cegah beliau. "Baga)mata nanti kalau sampai orang-otang

sama ramaimembicarakan bahwa Muhammad suka membunuh sahabat-

sahabatnya sendfui."233

Perang Khandaq

Menurut satu di ant^r^pendapat yang paling shahih, peristiwa Pefang

Khandaq teriadi pada bulan Syawwal tahun kelima hiiriyah, katena semua

ulama ahli sef arah sepakat bahwa peristiwa Perang Uhud teriadi pada bulan

Syawwal tahun tiga hijriyah. Pasca pefang Uhud ofang-ofang musyrik

berjanfi kepada Rasulullah ffi untuk beftemu beliau pada tahun mendatang,

yakni tahun keempat. Tetapi mereka melanggarnya katena kegersangan

tahun tersebut, sehingga mereka pun polrtg. Dan pada tahun kelima mereka

datang untuk memerangi beliau. Inilah pendapat pata ulama ahli sefatah

petang-perang suci.

Musa bin Uqbah berbeda dengan mereka. Ia mengatakan, peristiwa

pefang Khandaq te{adi pada tahun keempat hijriyah. Dan menurut Abu

Muhammad bin Hazm, inilah pendapat shahih yang tidak pedu diragukan lag.

Ia beqpedoman pada hadits Ibnu Umar yang terdapat dalan S hahib Al-Bukhai

dan S hahih Muslin,bahwa sesungguhnya menielang perang Uhud ia mendaftar

kepada Rasulullah ffi untuk diizinkan ikut Pefang. Pada saat itu ia berusia

empat belas tahun, dan beliau tidak mengizinkannya. Kemudian menielang

pefang Khandaq ia mendaftar lagi kepada beliau untuk ikut perang. Pada

saat itu beliau sudah berusia lima belas tahun, dan beliau mengyinkannya'z34

Kata Musa bin Uqbah, ada riwayat shahih yang menyatakart bahwa

^ntzrta 
pefang Uhud dan perang Khandaq hanya berselang waktu satu

tahun saja.

ffi,0),KitabTafsir,BabSumtAlMun{tqln,ShabibMtlslinQ172/1),K\t$Sifat.Sifat
orang-otang Munafitq ArTirmidzi (3312), Kitab Tafsir AI-Qur'an, Bab surat Al Munafiqun, dan Ahmad

(Y /36e,373).
234 S hahih At-Bttkhan (4091 ,KittbPerang-Perang Suci, Bab Pemng Khandaq Atau Perang Al-Ahz2;b, dm S hahih

M*tn (7868/97),, Kitab Kepemimpinan, Bab Menetangkan Tentang Usia Baligh'
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Tetapi hal itu bisa dijawab dengan dua jawaban:

Pertama, Ibnu Umar mengkhabarkan bahwa sesungguhnya Nabi 6
menolaknya dengan alasan karena beliau menganggapnya masih kecil untuk
bisa ikut perang. Dan beliau mengizinkannya ketika ia telah memasuki usia

yang dipandangia sudah cukup kuat untuk ikut berperang. Jadi dalam hal
ini mengabaikan apakah sudah melewati kurang lebih waktu satu tahun
atau bukan.235

Kedua, barangkali menjelang peristiwa perang Uhud, usia Ibnu Umar
memasuki empat belas tahun awal, dan menjelang perang Khandaq usianya

memasuki lima belas tahun akhir.

Penyebab terjadinya peristiwa perang Khandaq ialah, setelah pasukan
kaum musydkin berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin pada perang
Uhud, dan mereka tahu Abu Sufiian berjanji unruk kembali memerangi
kaum muslimin di tahun berikutnya, mendengar hal ini orang-orang yahudi

merasa senang sekali. Pada suatu hari, beberapa pembesar mereka seperti
Salam bin Abu Al-Huqaiq, Salam bin Misykam, Kinanah bin Ar-Rabi,, dan
yang lainnya berangkat ke Makkah untuk menemui para pemimpin kafir

Quraisy dengan tujuan mengajak mereka berkomplot memerangi kembali
Rasulullah ffi. Mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya rencana ini.
Gayung pun bersambut, karena orang-orang Qwaisy pun menyambutnya

dengan penuh semangat. Setelah berhasil membujuk orang-orang dari suku
Ghathfan untuk dtajak bergabung, selanjutnya mereka pun berkeliling ke

beberapa suku Arab juga unnrk diajak bergabung, dan sebagian besar mereka
purr menyatakan ikut.

orang-orang Quraisy di bawah komandan Abu sufyan berangkat dengan

membawa empat ribu pasukan. Di daerah Malr Zhahran mereka bertemu
dengan pasukan dari suku Bani sulaim yang langsung bergabung. Tidak lama

kemudian menyrsul ikut bergabung pula pasukan sekutu dari Bani Asad, Bani
Fazanh, Bani Asfa', dan Bani Murat. Tidak ketinggalan adalah pasukan

sekutu dari suku Ghathfan di bawah panglima Uyainah bin Hishn. J"orlrh
pasukan kafu dalam perang Khandaq ini sebesar sepuluh ribu personal.

235 Sudah dikemukakan sebelumnya.
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Mendengar keberangkatan pasukan kafir ini, Rasulullth w segefa

mengadakan fapat dengan bebetapa orang sahabat senior. Dan dalam rapat

ini, Salman Al-Fatisi mengusulkafl untuk menggali parit di sekeliling kota

Madinah guna menghalang1 masuknya pasukan musuh. Setelah usul ini

disetujui, Rasulullah 6 memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin

untuk segefa melaksanakan nrgas. Bahkan beliau sendiri ikut teriun langsung

dalam pekeriaan ini. Mereka beketia keras untuk segefa menyelesaikan

pembuatan parit, sebelumadasefangan dari pasukan musuh. Dalam Proses

pembuatannya ini tamPak dengan ielas tanda-tarld^ nubuwah serta fisalah

Rasulullah ffi, seperti yang diceritakan oleh beberapa rtwayat hadits secara

mutawatif. Penggalian parit ini dilakukan di depan gunung Sal'i, dan posisi

pasukan kaum muslimin membelakan#y^.

Rasulullah ffi berangkat dengan membawa tiga ribu ofang pasukan

kaum muslimin. Beliau meniadikan gunung di belakangnya sebagai benteng.

Sementara posisi P^rit ^da 
di depan mereka.

Kata Ibnu Ishak, Rasulullah w hanya membawa tuiuh ratus orang

pasukan saia. Tetapi ini kelitu. Rasulullah ffir memerihtahkan suPaya kaum

wanita dan anak-anak diungsikan di atas bangunan-bangunan yaflg tingg,

dan tugas ini diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum'

Huyyai bin Akhtab menemui ofang-orang Bani Quraizhah. Ia langsung

menuiu ke pintu gefbang benteng Peftahanan mereka dan minta permisi

ingin masuk. Semula Ka',ab bin Asad enggan membukak^nny^. Namun

setelah dibufuk dan didesak akJtrnya.ramempersilahkan tamunYa itu masuk'

,,Aku datang kepada Anda dengan membauza keberuntungan. Aku

dengan ofang-orang Quraisy, ofang-ofang suku Ghathfan, dan orang-orang

suku Asad berikut segenap iaiann panglimanya mengaiak Anda untuk

bersama-sama memerangi Muhamm ad", ktta Huyyai'

"Tetapi menurutku, demi Allah, kamu datang dengan membawa

kesialan dan sebuah periuk besar yang sudah tidak ada urtya sama sekali

alias kosong", jawab Ka'ab.

setelah terus dirayu, dibuiuk dan ditekan oleh Huyyai, akhirnya

Ka'ab mau membatalkan ianii yang telah dibuat dengan Rasulutlah ffi.
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Ia ikut bergabung dalam tentar sekunr unhrk bersama-sama memerangi

beliau. Tentu saia orung-orang musyrik mefasa seflang sekali. Tetapi Ka'ab

mengajukan sy^r^t,kalau pasukan sekutu gagal mengalahkan Muhammad,

ia minta jaminan diantarkan kembali ke dalam benteng pertahanannya

dengan selamat, dan juga memPeroleh hak-haknya. Permint^Mtnyzini pun

disanggupi.

Mendengar informasi orang-orang Bani Quraizhah melanggar ianji

yang telah disepakati bersama, Rasulullah ffi segera men€ptus Sa'ad bin

Abu !7aqqash, Sa'ad bin Mu'adz, Khawwat bin Jubait, dan Abdullah bin

Rawahah untuk menyelidiki dan memastikan tentang informasi tersebut,

apakah mereka masih setia pada ianii, atav. telah membatalkannya secafa

sepihak. Dari hasil p engarnatanyang akurat, mereka mendapati ofang-ofang

Bani Quraizhah memang telah melanggar perianiian. Bahkan pedakuan

mereka lebih buruk lagp,karenz secafa tefang-terangan mereka telah berani

mencaci maki kaum muslimin dan menghujat Rasulull^h ffi.

Rombongan sahabat ini pun segera pulang untuk melaporkan hasil

penyelidikan kepada Rasulullah ffi. Kaum muslimin mafah besar mendengar

berita tersebut. Pada saat itu, Rasulullah mengumandangkan takbir dan

bersabda setayamenghibur mereka, "Bergembiralah, wahai kaum muslimin."

Dengan demikian tampak ielas sifat munafik orang-orang Bani

Qutaizhah. Pada saatitu beberap 
^ 

orafigdari keluarga besar Bani Haritsah

meminta izin kepada Rasulullah ffi untuk pergi ke Madinah. Mereka

mengatakan seperti yang dikutip oleh Allah dalam firman-Nya surat AI

.A,hzab zyat 13,"Sesunguhn1a rznah-runah kani terbuka (tidak ada penjagQ'"

Dan ntmah-ramab itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain haryta hendak

lai." Orang-otaflg dari Bani Salamah bermaksud menggagalkan reflcanz-

itu. Tetapi kemudian Allah menetapkan kedua golongan tersebut.

Orang-orang musyrik mengepung Rasulullah selama sebulan. Tetapi

tidak sampai terjadi kontak phisik dan senjata, karena posisi pasukan

kaum musyrikin dan pasukan kaum muslimin terhalang oleh sebuah parit.

Beberapa pasukan berkuda kaum Quraisy seperti Amt bin Abdu Wudd

dan teman-temanflya hendak menyerbu kota Madinah. Tetapi mereka tidak
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berani melewatinya. Dengan kesal mereka mengatakan, "Ini pasti bukan siasat

orang-orangAtab." Mereka hanya bisa berputar-putar saja di sekitar parit dan

tidak berani menyeberangoy^. Akhirnya, mereka menafltang pasukan kaum

muslimin untuk berkelahi sanr lawan satu. Ali bin Abu Thalib yang melayani

tantaLng fl Amr bin Abdu Wudd berhasil menewaskan pasukan musyrik

tetsebut lewat duel yang cukup setu. Padahal ia dikenal sebagai seorang

pasukan yang tangguh, sakti, dan pemberani. Menyaksikan kekalahan Amr,

teman-temannya sama mundur dan bergabung dengan pasukan sekutu.

Karena situasi yang cukup mencekam ini bedangsung cukup lama,

Rasulullah 6 sempat punya keinginan ufltuk meminta berdamai kepada

Uyainah bin Hishan dan Al-Harits bin Auf, sepasang pemimpin suku

Ghathfan, dengan imbalan bahwa beliau akan memberikan sepertiga

hasil panen kurma Madinah, lalu mereka pulang ke Makkah. Karcna
masih bimbang dengan keinginan tersebut, Rasulullah ffi lalu meminta

pertimbangan kepada Sa'ad bin Abu \X/aqqash dan Sa'ad bin Mu'adz.

"Wahai Rasulullah, kalau memang Allah menpuuh Anda seperti itu,

kami akan patuhi. Tetapi kalau itu dari keinginan Anda pribadi, mz'af

kami tidak setuju.", jawab mereka. "Bersama mereka kami berdua pernah

meniadi orang-orang y^trg mempersekutukan Allah dan menyembah

berhala. Meteka itu terkenal orang-orang yang kikir. Mereka tidak rela ada

satu butir buah pun milik merek^ y^ng diberikan secara cuma-cuma. Jadi

apakah ketika Allah telah memuliakan kami dengan Islam, menunjukkan

kami kepadanya, dan membuat kami berjaya berkat jasa Anda, kami harus

memberikan hafia kami kepada meteka ? Demi Allah, kami hanya mau

memberi mereka apnan pedang."

Setelah dengan tekun mendengarkan pendapat kedua or^ng sahabat

tetsebut, Rasulullah 6 setuiu. Selanjutnya beliau bersabda, "Itu memang

keinginanku, karena aku tidak tega melihat orang-orang Arab itu terus

menerus menghujani kalian dengan anak panah."236

Kemudian Alah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung membuat renc n

lain yang dit211g2ng dari sisi-Nyay^ngmembuat musuh takluk, kocar kacir,

236 Ibru lTiyant 011 / 17 4,17 5).
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dzn lrri tunggang langgang. Di antara penyebabnya iilah, salah seorang

bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amfu +S dari suku Ghathfan menemui

Rasulullah 6.
"\X/ahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyatakan masuk Islam",

katanya. "Tolong, suruh aku melakukan apa saiayangAnda inginkan."

"Kamu ini kan hanya sendirian. Lakukan apa saia semampumu.

Sesungguhn y^ per^figitu tipu daya",237 jawab Rasulullah ffi .

Seketika itu, Nu'aim minta pamit hendak menemui orang-orang Bani

Quraizhah. Ia pernah punya hubungan dekat dengan mereka di zaman

jahiliyah, sehingga ia bisa leluasa dan mudah diterima mereka yang belum

mengetahui kalau ia sudah masuk Islam.

"WAhil orang-ofang Bani Quraizhah",katanya. "Kenapa kalian ikut-

ikutan memerangi Muhammad? Asal kalian tahu, orang-orang Quraisy itu

licik. Merek a zkan mengakali kalian. B egitu mendapatkan kes empa tan y 
^rrg

tepat, mereka pasti akan menggunakannya. Dan ilkz gagal, mereka akan

segera kembali ke negerinya. Ka\an akan ditinggal bermusuhan dengan

Muhammad, dan ta akan membalas kalian di lain waktu."

"Jadt apa yarrgharus kami lakukan, wahai Nu'aim?", tanya salah seorang

meteka.

"Jangan mau membantu mereka memerangi Muhammad sebelum

mereka memberi kalian jaminan", jawab Nu'aim.

"lJsulmu bagus sekali", katanya,

Selanjutnya, Nu'aim segefa menemui oraflg- oraflg Quraisy.

"Kalian tahu kan kalau aku ini mencintatkaltan dengan nrlus?, tanya

Nu'aim.

'\a",iawab mereka.

"Orang-orangYahudi itu metasa menyesal karena telah memba;talkan

janji dengan Muhammad dan sahabat-sahabatny^sec r sepihak. Sekarang

ini mereka sedangmenjalin kontak dengan Muhammadbahwa mereka akan

meminta jaminan kepada kalian untuk diberikan kepadanya. Rupanya mereka

237 IbruHiyan(11/179).
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ingin menjalin perjaniian baru dengannya. Jadi kaiau mereka meminta

jaminan kepada kalian, ianganbedkan", kata Nu'aim'

Setelah inr gilfuan ia menemui ofang-orang dari suku Ghathfan untuk

mengatakan hal y ang sama.

Pada malam sabtu bulan Syawwal, orang-orang Qutaisy mengitim

seofang kurir menemui orang-ofang Yahudi dengan membawa sepucuk

surat yang intinya berisi, "Kami sedang berada di sebuah negeri yang tidak

menguntungkan. Kami sudah hampir kehabisan bekal. Mari kita segefa

bangkit untuk menghabisi Muhammad."

otang-orang Yahudi mengfuimkan sufat balasan, "sekarang ini hari

sabtu. Kalian tentu tahu aPa yallgpernah menimpa generasi kami dahulu

akibat melanggar lannganhari sabtu. Lagr pula kami enggan ikut belperang

betsama kalian, sebelum kalian bersedia megirimkan iaminankepada kami'"

Membaca surat balasan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, "Demi

Allah, 
^pay^rrgdikatakan 

oleh Nu'aim itu benar."

Selanfutnya mereka kembali mengfuim surat kedua, "Demi Allah, kami

tidak akan mengirim seorang pun kepada kalian. Ayo segera bergabung

dengan kami untuk menghabisi Muhammad'"

Membaca surat kedua ini, orang-ofang Yahudi Bani Qurarzhah

mengatakan, 
,,Demi AII ah, apayatgdikatakan oleh Nu'aim memang benar."

Akibatnya, kedua golongan pasukan sekutu tersebut saling curiga dan

berseteru.

Kepada pasukan kaum musyrikin Allah lalu mengirim serdadu berupa

angqn y ang sanggup merobohkan tenda-tenda mereka. Begrtu kencangnya

angin ini, sampai-sampai periuk mereka yang dalam posisi tengkurap bisa

terbalik. Tiang-tiang kemah mereka tercabut dan melayang. Semua tefsapu

olehnya. Ini masih ditambah dengan serdadu Allah berupa malatkat yang

membuat meteka kalang kabut dan panik. Sementara hati mereka diliputi

oleh perasaan takut yang sangat mencekam.

Rasulullah ffi mengutus Hudzaifah bin Al-Yaman untuk mengecek

keadaan pasukan kaum musyrik. Ia mendapati mereka memang dalam

tlaaii ,9tnl; t lr,rylrpu Tarll Pacolollal 187



keadaan seperti itu. Dan ketika mereka bersiap-siap hendak pergi ,Hudzufah
segera menemui Rasulullah 6 untuk melaporkannya. Rupanya Allah sangar

murka sehingga mengusir musuh-Nya tersebut. Mereka gag a),karcnabeliau
dilindungi oleh Allah yang telah membenarkan janji-Nya, membela serdadu-

Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan pasukan sekutu sendirian.238

Perang Bani Quraizhah

Latar belakang terjadinya petungdengan orang-orang Bani euraizhah
ialah, ketika Rasulullah '& yang saat iru masih punya ikatan per)aniian
damai dengan mereka berangkat ke perang Khandaq, pada saatyang sama

Huyyai bin Akhtab menemui salah saru suku kaum yahudi itu di kampung
halamannya.

"Aku datang kepada kalian dengan membawa khabar sangat baik. Aku
datang kepada kalian beserta orang-orang euraisy dan orang-orang suku
Ghathfan berikut segenap pembesarnya, Kahan adalah or^ng-or^figyang
kuat dan pandai menggunakan senjata. Mari bergabung bersam akamiuntuk
memerangi dan menghabisi Muhammad", kata Hulyai.

'Justru kalian datangkepadaku dengan membawa berita sangat buruk.
Kalian datang kepadaku dengan membawa mendung yang sudah kehabisan
air hujan untuk diturunkan", jawab pemimpin mereka.

Tetapi Huyyai bin Akhtab terus membujuk dengan mengiming-
imingi berbagai ianji yang menggiurkan, sehingga al<hknya ia bersedia.

Tetapi dengan syar^t ia minta jaminan diantarkan kembali ke dalam
benteng per tahananny a dengan s elamat, dan j uga memperoleh hak-haknya
sebagaiman z anggotapasukan sekutu lainnya. Permint 

^annyaini 
disanggupi

oleh Huyyai. Praktis semenjak saat itu mereka memunrskan secara sepihak
perianiian damai dengan Rasulullah 6. Bahkan secara terang-terangan
mereka menghujat beliau.

Mendengar informasi ini, Rasulullah ffi segera mengutus seorang
sahabat untuk mengecek kebenarann ya, dan teffiyatlmemang be nar adanya.

238 Zad A/-l[a'ad (1ll / 269 -27 4).
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Seketika beliau mengumandangkan takbir, lalu bersabda, "Kalau begitu

bergembitalah, wahai kaum muslimifl ."

Ketika Rasulullah ffi baru saia ttba di Madinah, dan bahkan belum

sempat menanggalkan seniatanya, datangJibril kepada beliau dan berkata,

,,Anda kok meletakkan seniata? Demi Allah, para malaikat tidak pernah

meletakkan senjatanya. Ayo berangkatlah bersama sahabat Anda untuk

memerangi ofang-orang Bani Quraizhah. Aku akan berialan di depan Anda.

Aku akan membuat benteng pe rtahananmereka berantakan. Dan akan aku

timpakan perasaan takut dalam hati mereka'"

Jibril berf alan dengan rombongan malaikat di barisan depan. Sementafa

Rasulullah ffi mengikutinya di belakang dengan rombongannya pasukan

kaum Muhajirin dan kaum Anshar.23e Pada saat itu, beliau bersabda

kepada sahabat-sahabatnya, "Kita semua akan shalat ashar di temPat Bani

Quraizhah." Mereka mempefhatikan perintah tersebut. Mereka segera

berangkat. Di tengah perialanan, mereka mendapati shalat ashar. Sebagian

mereka berkata, "Kami akan tetaP melakukan shalat di tempat kaum Bani

Quraizhah, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullahffi." Tetapi sebagian

yang lain mengatakan, "sebenarnya Rasulullah ffi tidak melarang kita shalat

di sini. Beliau hanya ingin supayal<tta segera berangkat. Jadi mari kita

shalat sekarang." Belakangan tefny^tabeliau tidak mencela dua kelompok

sahabatnya yang berbeda pendapat tersebut'24o

ss+

Rasulullah ffi menyerahkan bendera pefang kepada Ali bin Abu

Thalib, dan menugaskan Ibnu ummi Maktum yang meniagakotaMadinah.

Beliau menyerbu ke benteng pertahanan Bani Quraizhah, dan melakukan

pengepungan selama dua puluh lima hari. Merasa tersiksa karena terus

dikepung, Ka,abbin Asad pemimpin mereka menawarkan tiga opsi kepada

kaumnya. Mereka akan menye rah danmasuk Islam. Atau isteri, anak-anak,

ffi,2)'KitabPerang-PerangSuci,BabKepulanganNabi6DariPerangAhzzb,Sbahih
Mtsnn 07 69 / 65) KitabJihad dan Strategr Petang, Bab Boleh Memetangi orang Yang Melanggat Perianiian,

danAhnad (7/56,731)-
240 ShahibAl-B,tkhai(946),Kit$shalatKhauf,BabShalatdalamKeadanDaturat,dan ShahihMtstn(1710/69)'

KitabJihad dan strategi Perang Bab Segera Berperang, dan Mendahulukan yang kbih Penting di Antara Dua

Hal yang Bertentangan.
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serta budak-budak mereka akan dibunuh. Atau mereka akan keluar dengan

senjata ufltuk menghadapi Muhammad sampai berhasil mengalahkannya,

atau mungkin mereka akan terbunuh semuaflya. Atau mereka akan

menyerang Rasulullah dan para sahabatnya dengan melanggar kesucian

hari sabtu. Terrry^ta mereka tidak setuju satu pun di 
^ntara 

pilihan-pilihan

yang ditawarkan tersebut.

Akhirnya, mereka mengirim kurit untuk meminta pertimbangan Abu
Lubabah bin Abdul Mundzir tentang bag umana pendapatnya menghadapi

kesulitan ini. Tidak lama kemudian Abu Lubab ah datang. Begitu melihatnya,

dengan semangat meteka menyambutnya. Seraya menangis terharu mereka

mengatakan, "\Wahai Abu Lubabah, benarkah Anda akan menyerahkan kami

untuk diputusi oleh Muhammad?."

'\a,karenaia akan disembelih" ,iawabnyasambil menunjuk ke lehernya.

Seketika itu, tiba-tiba Abu Lubabah sadar bahwa itu berarti ia telah

mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.Ia kemudian menghilang begitu saja,

dan tidak pernah kembali lagi kepada Rasulullah 6, sampai akhirnya ia

mendatangi masjid Madinah. Di sana ia mengikat dirinya pada salah satu

tiang masjid, dania bersumpah bahwa iahanya mau dilepaskan ikatannya

oleh Rasulullah W, dan bahwa ia selamanya tidak akan memasuki wilayah

or^rtg- orang Bani Quraizhah.

Mendengar berita itu Rasulullah ffi bersabda, "Biarkan saja, sampai

ia bertaubat kepada Allah." Dan setelah bertaubat, Rasulullah kemudian

melepaskan sendiri ikatannya. Selanjutnya mereka menyerah pada keputusan

Rasulullah. Tetapi hal ini diprotes oleh orang- orangdari suku Aus. Mereka

mengatakan, "Wahai Rasulullah, Anda tentu sudah tahta, apa yang harus

Anda lakukan tethadap orang-orang Bani Qainuqa'. Mereka adalah sekutu

saudara kami suku l(}raznj. Mereka adaiahmaula kami. Totong pedakukan

mereka dengan baik."

"Apakah kalian tidak setuju kalau yang akan memutuskan nasib mereka

adalah seorang dari kalian sendfui?", tanya Rasulullah.

''Ientu", jawab mereka.
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"Sa'ad bin Mu'adz yang akan memutusinya", kata Rasulultah.

"Kami setuju", jawtb mereka.

Rasulullah kemudian menyuruh untuk mendatangkan Sa'ad bin

Mu'adz yang s^at itu berada di Madinah. Ia tidak ikut berangkat bersama

pasukan kaum muslimin karena sedang menderita luka yang cukup

parah.Ia dinaikkan keledai dan dibawa menghadap Rasulullah 6. Begitu

Sa'ad tiba, mereka mengatakan, "ITahai Sa'ad, tolong pedakukan mereka

dengan baik. Mereka ru adalah sekutu kami. Kami yakin Rasulullah i'aga

menyrtuh Anda seperti itu." Tetapi Sa'ad hanya diam saja. Ia sama sekali

tidak menanggapnya.

Mendengat permintaan tetsebut diulang-ulang terus, akhirnya Sa'ad

menjawab, 'Tiba waktunya bagi Sa'ad untuk berlaku adil, tanpa merasa

khawatir dicerca oleh orangyang suka mencerca." Dan mendengarpetnyataart

Sa'ad tersebut, sebagian mereka Pulang ke Madinah.

Begrtu Sa'ad hendak menghampiri Rasulullah 6, beliau bersabda

kepada para sahabat, "Berdirilah untuk menghormat pemimpin kalian." Dan

setelah mempersilahkan Sa'ad duduk, salah seorang mereka mengatakan,

"Wahai Sa'ad, otaflg-or ng itu menunggu keputusan Anda."

'Jadi keputusan dilaksakan terhadap mereka?", tanya Sa'ad.

"Ya",iawabnya.

"Tethadap kaum muslimin?", tofiya Sa'ad.

"Ya", jawabnya,

"Dan iuga tethadap oongyafigsedang ada di sini?", tanya Sa'ad sambil

memalingkan mukanya. Yang ia maksud adalah Rasulullah ffi. Ia tidak berani

menyebutkai secar terus terang demi menghormati beliau.

"Ya. Juga tethadapku", iawtb Rasulullah.

"Kalau begitu aku putuskan, kaum laki-laki dibunuh, kaum wanita serta

anak-anak dijadikan tawanan, danhatamereka dibagi-bagikart",kataSa'ad.

"sungguh kamu telah memutuskan mereka betdasarkan keputusan

Allah dari atas langit tingkat tuiuh", puii Rasulull*r ffi.241

247 SbattihAl-Btkhan(3043),KitabJihad,BabKetikaMusuhMenyetuiuiAtasKeputusanSeseonng,Shakb
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Pada malam itu, ada beberapa orang yang menyatakan masuk Islam

sebelum ada keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz. Amr bin Sa'ad berhasil lolos

dan melarikan diri tanp^ diketahui ke arah mana. \a adalah orang yang

menolak betsekongkol dengan teman-temannya untuk melanggar pe rjaniian

damai dengan Rasulullah. Setelah itulah yang diputuskan, Rasulullah

menyuruh untuk membunuh semua yang sudah dewasa. Sementara anak-

anak yang belum baligh termasuk yang dijadikan sebagai tawanan.2a2

Rasulullah membikinkan sebuah parit di pojok kota Madinah untuk mereka.

Mereka diekskusi dengan cara dipenggal lehernya.Jumlah mereka berkisar

znt^r enam ratus sampai tujuh ratus orang. Tidak ada seorang pun kaum

wanita dari merek^ y^ng dibunuh, kecuali hanya satu saja yang pernah

melemparkan batu penggiling ke kepala Suwaid bin Ash-Shamit sehingga

langsung tewas. Mereka dibawa ke parit secara berkelompok-kelompok.

Mereka bertanya kepada pemimpin mereka si Ka'ab bin Asad, "Wahai

Ka'ab, 
^p^y^ng 

bisa Anda lakukan untuk menolong kami?"

'Apakah kalian tidak bisa berpikir? Apakah kalian tidak melihat sendiri

bagumana seorang penyeru yang sudah tak berdaya, dan seorang yang pergi

di antan kalian tidak akan kembali lag1?", jas,ab Ka'ab.

Kata Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim, Abdullah bin Ubai

mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz tentang orang-orangBani Quraizhah,
"Sesungguhnya mereka adalah salah satu sayapku. Mereka berjumlah tiga

ratus berpakaian baju perang dan enam ratus pasukan pejalan kaki."

"Sudah tiba waktunya bagS Sa'ad untuk bedaku adil, tanpa merasa

khawatir dicerca oleh orang yang suka mencerca", jawab Sa'ad.

Ketika Huyyai bin Akhtab dihadapkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, dan

pandangan Huyyai tertuiu padanya,ia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak

bisa menyalahkan diriku sendfui yang bersikap memusuhimu. Tetapi siapa

yang berani menentang Allah ia pasti kalah. I7ahai manusia, idak apa-apa

Mulin (1868/64), KitabJihad dan Strategi Perang, Bab Boleh Memerangi Orang yang Melanggar Perfanjian,
Ibw Hisyan (l1l / 190), dm Dah'il Ar-N iltwat oleh Al-Baihaqi (IVl 1 8, 1 9).

242 AbttDartd(4404),KitabHukum-HukumHad,BabSeorangPemudayangTerjeratHuktmHad,,At-Timid{
(1584), Kitab Pepetangan, Bab Suatu Hal yang Menjadi kesepakatan Hukum. Katanya, hadits ini hasan
sekaligus sahih,ln-Nasa'i Q43l),Kitab Thalaq, Bab Kapan Thalaq SeorangAnakDianggapJmth,dmlbru
M{ah Q541),Kiab Hukum-Hukum Had, Bab SeorangyangTidakWaiib Dijatuhi Hukuman Had.
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bagi kalian. Sesungguhnya Allah juga pernah menentukan peperangafl kejam

yangbanyak merenggut kurban atas kaum Bani Israil."

Selanjutnya ia ditahan, lalu dipenggal lehernya. Tsabit bin Qais
meminta Rasululiah,ffi memberikan Az-Zubair bin Batha berikut keluarga

dan hartanya kepadanya. Setelah permintaannya itu dituruti, ia betkata,

"Aku minta padamu supaya aku yang sudah berada di tanganmu ini segera

bisa menJ,usul orang-orang tercinta." Tsabit bin Qais langsung memenggal

kepala orang itu, sehingga ia menyusul dengan orang-orang Yahudi yang

dicintainya. Ini semua yangberlaku pada orang-orangYahudi Madinah. Dan

perang terhadap setiap golongan dari mereka terjadi pasca perang-perang

besar. Perang Bani Qainuqa' misalnya, terjadt pasca perang Badar. Perang

Bani Nadhir terjadi pasca perang Uhud. Dan perang Bani Quraizhah teriadi

pasca perang Khandaq.2a3

Terbunuhnya Abu Rafi'(Salam bin Abu Al-Haqiq)

Sebelumnya telah kami kemukakan bahwa Abu Rafi' adalahtermasuk

orang yang sangat antusias membentuk pasukan sekutu untuk memerangi

Rasulullah ffi. Sayang ia tidak ikut dibunuh bersama orang-orang Yahudi

Bani Quraizhah, seperti yang menimpa temannya si Huyyai bin Akhtab.

Orang-orang dari suku Khazraj ngn sekali diberi kesempatan untuk bisa

membunuh Abu Rafi', sebagaimana orang-orang suku Aus yang diberi

kesempatan bisa membunuh Ka'ab bin Al-Asytaf. Allah Ta'ala memang

menjadikan kedua suku ini selalu bersaing di depan Rasulullah dalam hal-

hal kebajikan. Ketika mereka mengajukan keinginannya tersebut, beliau

mengizinkan mereka yang membunuhnya. Ikut bergabung dengan mereka

semua pembesar dari Bani Salamah; yakni Abdullah bin Atik, Abdullah bin

Unais, Abu Qatadah Al-Harits bin fub'i, Mas'ud bin Sinan, dan Khuza'i bin

Aswad. Mereka semua ikut berangkat mendatangi Abu Rafi'di rumahnya

di Khaibar. Setelah melakukan penyergapan di malam hari dan berhasil

membunuhnya, mereka kemudian langsung pulang kembali ke Madinah.

Mereka semua mengaku yang membunuhnya.

243 Zad Al-Ma'ad (Ill / r29, 130, I 33-1 35).
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I

"Coba perlihatkan pedang kalian kepadaku", kata Rasulullah ffi
kepada meteka. Setelah memedksa satu persatu pedang merek4 akhirnya

Rasutullah ffi bersabda kepada Abdullah bin Anis, "Oranginilah yang telah

membunuhnya,karena aku lihat pada pedangnya ada bekas makanafl."z4

Perang Bani Lihyan

Enam bulan berikutnya setelah memerangi orang-orang Yahudi

Bani Quraizhah, Rasulullah W beranekat menyerbu Bani Uhyan. Beliau

berangkat menuju ke Syam dengan membawa dua ratus orang pasukan.

Beliau mempercayakan Ibnu Ummi Maktum untuk meniagakota Madinah.

Setelah melakukan pe\alanan dengan cepat, akhitnya ia sampai di lembah

Ghuran, salah satu lembah milik merek^y^ngterletak altarawilayah Amaj

dan Usfan. Di tempat inilah banyak sahabat yang terserang wabah penyakit,

bahkan ada beberap a ot^rtgyarng sampai meninggal dunia. Beliau hanya bisa

berdoa memohonk an rahmat kepada Allah untuk mereka.

Mendengar informasi tentang keb eradaan Rasulullah dan pasukannya,

orang-orang Bani Lihyan segera melarikan diri ke puncak-puncak gunung.

Mereka sama ketakutan. Pasukan kaum muslimin tidak berhasil menangkap

seorang pun dari mereka. Rasulullah ffi tinggal di wilayah mereka selama

dua hari untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi, tetapi iuga gagal bertemu

musuh. Selanjutnya beliau betgerak ke wilayah Usfan. Beliau mengutus

sepuluh pasukan berkuda ke wilayah Kura'Al-Ghamim supaya bisa didengar

oleh orang-orang Quraisy. Selanjutnya beliau pulang ke Madinah, setelah

melewatkan waktu selama hampir setengah bulan.2as

Ekspedisi Najd

Selanjutnya Rasulullah ffi mengirimkan pasukan berkuda ke Najd, dan

mereka berhasil membawa seorang taw^naflbernama Tsumamah bin Utsal

244 ShabihAlBtkhai(4039,4040),KitabPerang-PemngSuci,BabPembunuhanyangdilakukanolehAbuRafi'
Tethaap Abdullah bin Abu At-Huquq,IbruHigtan gll/218-220),1bru Sa'ad (Il/70),danDalailAn-Nubtwat

245 lbtaHiyan$71/225),IbruSa'adSl/60,61),dmDah'ilA*NfiuutatolehAl-Baihaqi(IIl364).
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Al-Hunaifi, pemimpin kaum Bani Hunaifah. Rasulullah mengikatnya pada

salah satu tiang masjid. Pada suatu hari beliau menienguknya.

"Bagaimana denganmu, wahai Tsumamah? Ada yang ingin kamu

sampaikan?", tafly a Rasul.

"Wahai Muhammad, kalau Anda mau membunuh, berarti Anda

membunuh orang yang Punya hzk darah. Jika Anda ingin memberi

kemutahan (dengan membebaskan aku), berarti Anda membetikan

kemurahan kepada orang yang pandai bertedma kasih. Dan iika Anda

menginginkanharta, minta saiaberapa Pun yang Anda inginkan pasti akan

diberi", jawabnya.

Beberapa waktu kemudian Rasulullah ffi menienguknyalagl. Teriadi

dialog y^frg s^m di antara mereka betdua seperti tadi. Dan ketika untuk

yang ketiga kali menjenguknya lagi, beliau betsabda, "Lepaskan ia."

Begitu dilepas Tusmamah langsung menuiu ke sebatang pohon besar

di dekat masjid. Setelah mandi dan menyatakan masuk Islam, ia berkata

kepada Rasulullah ffi, "Demi Allah, semula di muka bumi ini waiah yang

paling aku benci adalahwaiah Anda. Tetapi sekarang telah berubah bahwa

wajah yang paling aku sukai adalahwaiah Anda. Semula di muka bumi ini

agzim yang paling aku benci adalah 
^g 

ma Anda. Tetapi sekarang telah

berubah bahwa ag^mayang paling aku cintai adalah 
^gam 

Anda. Pasukan

berkuda Anda telah menangkapku ketika aku hendak menunaikan umrah."

Rasulullah ffi kemudian memberikan khabar gembira kepada

Tsumamah bahwa ia dipersilahkan menunaikan umtah. Selesai umrah ia

mendatangi orang-orang Quraisy.

"Kamu sudah pindah agzm,wahai Tsum amah?", tany a salah seoraflg

mereka.

"Demi Allah, tidak", jawab Tsumamah. "Tetapi aku hanya berdamai

dengan Muhammad Rasulullah ffi. Demi Allah, mulai sekarang tidak boleh

ada satu biji gandum pun dari Yamamah yang akan sampai kepada kalian

tanpa seizin Rasulullah ffi."2+e

246 Shahib Al-B*han ($72), Kitab Perang-Perang Suci, Bab Delegasi Bani Hanifah, Dan Cetita Tentang

Tsumamah Bin Utsal.
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Yamamah adalah tanah yang subur di wilayah Makkah. Ia pulang ke

negerinya, dan melarang angkutan ke Makkah supaya orang-orang kafir

Qutaisy kesusahan. Lalu atas nama hubungan kekerabatan, mefeka meminta

kepada Rasulullah W rgat beliau membujuk Tusmamah untuk mengakhiri

aksi pemboikotannya itu, dan beliau pun mengizinkannya.

Perang Al-Chabat

Selanjutnya, Uyainah bin Hishn yang ikut tergabung dalam rombongan

keluatga besar Bani Abdullah bin Ghathfan melakukan penyerangan

terhadap kawanan unta milik Nabi ffi di sebuah €Irrun pasir. Mereka

menggiringnya dan membunuh penggembalanya, seorang lelaki penduduk

Usfan. Mereka bahkan menyandera isterinya. Kata Abul Mukmin bin Khalaf,

n m^nya adalah Ibnu Abu DzarTetapi pendapat ini sangat aneh.

I mudian muncul seorang bernama Sharikh. Ia berseru, "Wahai

pasuiiin berkuda Allah, ayo naiklahl" la adalah orang pefiamr- yang

menyerukan seperti itu. Rasulullah *t segera mengenakan pakaian dari besi.

Dan orang pertama yang menghampiri beliau adalah Al-Miqdad bin Amr
dengan membawa tombak. Rasulullah ffi kemudian mengikatkan bendera

pada tombaknya seraya bersabda, "Berangkatlah, nanti kamu akan disusul

oleh pasukan berkuda. Dan aku akan mengikutimu di belakang."

Rasulullah menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk menjaga kota

Madinah. Akhirnya Salmah bin AI-Akwa' yang hany a be\alan kaki berhasil

menyusul paru peflyamun itu. Ia menghujani mereka dengan anak panah

seray a melantunkan sya'ir:

Ayo kejar mereka
aku ini putera Al-Al<wa'

hart ini adalah hari bencana.

Sesampai di daerah Dzu Qarad, Salmah berhasil merebut kembali

susu unta yang meteka ambil dan juga air sebanyak tiga p"l"h galon dari

para penyamun tetsebut. Kata Salmah, "Menjelang malam Rasulullah dan

pasukan berkuda berhasil meny'usul kami. Aku betkata, "Wahai Rasulullah,
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aku telah berhasil mengambil au dan kaum itu. Mereka memang tengah

kehausan. Sekarang tetserah kepada Anda." Beliau betsabda, "Kamu

memang telah berhasil mengatasi musuh. Tetapi kamu harus tetap berlaku

Iembut." Selanjutnya beliau betsabda, "sesungguhnya sekarang ini mereka

sedang berada di Ghathfan."

Di Madinah, Ash-Shadkh menemui orang-orang dari keluatga besar

Bani Auf. Setelah datang bala bantuan, rombongan pasukan betkuda pun

muncul yang terus melakukan pengeiaran terhadap penyamun tersebut.

Akhitnya mereka bertemu Rasulullah ffi di daetah Dzu Qarad.

Kata Abdul Mukmin bik Khalaf, mereka kemudian berhasil

menyelamatkan sepuluh ekor unta, sementafa sisanya lolos.

Menurutku, itu jelas sangat keliru, kerena itxtayatyangada doJam Shahih

Al-Bnkhari dart Shahih Muslin menyebutkan, "sesungguhnya mereka berhasil

menyelamatkan semua susu unta yang diambil." Sementara tedaksi Muslim

dalam kitabnya Shabib Maslin pada irtvayat y^ng bersumber dari Salmah

menyebutkaf,," ... sampai akhirnya aku berhasil merampas kembali susu

yang mereka ambil. Bahkan aku iuga berhasil mengambil tiga puluh galon

atr danmereka,"241

Peperangan ini terjadi pasca peristiwa Hudaibiyah. Tetapi adabebenpa

ulama ahli sejarah perang yang deng^n ragu.rasu mengatakan kalau

peperangan ini iustru terjadi sebelumnya. Dalil yang menuniukkan atas

kebenaran yang kami kemukakan tadi ialah, sebuah hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Ahmad dan Al-Hasan bin Sufyan, dari Abu Bakar bin Abu

Syaibah, dari Hasyim bin Al-Qasim, dari Ikrimah bin Ammr, dari Iyas bin

Salamah, daiayalnya, ra bercerita, "Aku tiba di Madinah bersama Rasulullah

ffi pada waktu terjadi peristiwa Hudaibiyah. Dengan mefiunggang kuda milik

Thalhah aku dan Rabbah memacunya untuk mengeiarpxapenyamun demi

menyelamatkan kawanan unta. Ketika hari menielang malam, Abdurrahmafl

bin Uyainah menjarah kawanan unta milik Rasulullah ffi dan membunuh

247 ShahihAl-Btkhang194),KitabPemng-PerangSuci,BabPetangDzrttlQar:ad,SbahihMnilin(1806/131),
KitabJihaddanStntegiPerang, Bab PerangDzanrl Qarad dan Petang-petanglatnnya,AfuDatdQT52)Kitab

Jihad, Bab Tentang Pasukan Yang Betjalan ke Marka sny4 drn Abmad (IV/48).
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penggembal^nya.. ..... dst ........... " Ddulayad<an

oleh Muslim dalam Shabih Muslin pada sebuah hadits yang cukup p^i^g.,4,

Abdul Mu'min bin Khalaf ielas rugt-ragu. Bagaimanatamenyebutkan

tefltang para pasukan Bani Ijhyan yang melakukan aksinya enam bulan

setelah Bani Quraizhah, tetapi kemudian ia mengatakan, "Begitu Rasulullah

W iba di Madinah, beberapa hari kemudian Abdurrahman melakukan

penixahan terhadap kawanan unta milik beliau ...... dst ..." Yang
melakukan penj arahan adalah Abdurrahman. Ada yang berpendapat, yaitu

ayahnya si Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badar. Lalu bagaimana

dengan ucapan Salamah, "Aku tiba di Madinah pada saat peristiwa
Hudaibiyah." 2ae

Perang-perang Kecil Sebelum Peristiwa Hudaibiyah

Al-Waqidi menuturkan, pada tahun enam hijriyah terjadi beberapa

perang kecil sebelum peristiwa Hudaibiyah. Katanya, pada bulan Rabful
Awwal atau Rabi'ul Akhir memasuki tahun keenam sejak tiba di Madinah,

Rasulullah 6 mengutus Ukasyah bin Mihshan Al-Asadi dengan membawa

empat p"l"h pasukan ke wilayah Al-Ghamar. Dr aurrtara mereka terdapat

Tsabit bin Aqram, dan Siba' bin Wahab. Ukasyah dan pasukannya begitu

betsemangat menjalankan misi ini. Karena ketakutan penduduk wilayah

ini segeta melarikan diri. Ia kemudian singgah di sebuah tempat yang

banyak air milik mereka. Dari tempat ini ia mengLim beberapa pasukan

dan berhasil mendapatkan jzrahanberupa dua ratus unta yang ditinggalkan

oleh pemiliknya., dan kemudian dibawa pulang ke Madinah.250

Nabi 6 mengirim pasukan Abu Ubaidah bin Al-Janoh ke daerah

Dzul Qisah. Mereka bergetak pada malam hari dengan berjalan kaki, dan tiba

di daerah tersebut pada pagi hari. Mereka langsung melakukan penyerbuan

terhadap penduduk setempat yang segera melarikan ke gunung-gunung.

248 Shahih Mubn (1807 / 132),Kit^b Jihad dan Sttategi Petang, Bab Perang Dzatul Qatad dan Perang-petang
letnny a,, dan A h n ad (lY / 52, 5 4).

249 Lrh*Penng-PetanginidalamlbuHiyan(lll/227),IbruSa'adQl/61,62),dmDakilAn-Nsb,ty,,ratoleh
Al-Baihaqi Gv/1 78-193).

250 lbw Saradll / 65, dan Dala'ilAi-Nabuwt oleh Al-Baihaqi IV/83
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Dan hanya satu oraflg sajayangakhirnya berhasil ditangkap, kemudian ia

menyatakan masuk Islam.2s1

Pada bulan Rabi'ul Awwal Nabi ffi mengirim Muhammad bin

Maslamah bersama sepuluh orang pasukan. Tetapi musuh yang hendak

diserangberhasil mengalahkan mereka. Pasukan Muhammad bin Maslamah

terbunuh. Sementara ia sendid berhasil lolos meski mengalami lrtkapanh.2s2

Pada tahun keenam hiiriyah, pasukan Z^d bn Haritsah berada di

daerah Al-Harnum, dan berhasil mendapatkafltlwan fi seoraflg Perempuan

dari suku Muzainah bernama Halimah. Perempuan inilah yang kemudian

menunjukkankepada mereka salah satu markas Bani Sulaim. Dan dalam

penyerbuan ini, pasukan kaum muslimin berhasil meniarah sekawanan

unta dan domba serta beberaPaolmlfigtawan n termasuk diantannyatalah

suami Halimah. Ketika Z db:r:, Haritsah akan pulang dengan membawa

bagSannya, Rasulullah berkenan membebaskan perempuan dari suku

Muzainah tersebut berikut suaminya.2s3

Dan pada tahun y^tg s^m^, yakni tahun keenam, di bulan Jumadil
Awwal, pasukan Zadbin Hadtsah bergerak untuk menyeraflg lima belas

orang dari keluarga besar Bani Tsa'labah. Mereka segera lari tunggang

langgang untuk menyelamatkan diri. Mereka takut kalau samPai Rasulullah

sendiri yang sampai menyerang mereka. Dan setelah menghabiskan waktu

s elama empat hai, Zud bin Haritsah berhasil mendapatk an ianhan b erupa

dua puluh ekor unta.2sa

Dan pada tahun y^tg sam^ di bulan Jumadil Awwal, pasukm Zad

bin Haritsah bergerak ke wilayah Al-Ish. Pada saat itu, harta Abul Ash bin

Rabi' suami Zanab dfuampas ketika ia sedang dalam perialanan dari Syiria.

Dan harta itu adalah milik orang-orang Quraisy.

Kata Ibnu Ishak yang mend^p^tkan i'wayat dari Abdullah bin

Muhammad binHarzm,ia bercerita, "Abul Ash bin Ar-Rabi'berangkat ke

Syam untuk berniaga. Ia adalah seorang yang iufur dan bisa drpercaya.la

Ibrusatadll/66,Dah'ilAn-NfiswatolehAl-BaihaqiIY /83,dm SililALHdalYaAr-RayadW/81.
Ibnu Satadll/65,Dah'ilAn-Nsbswatoleh Al-Baihaqi IV /83-84,dan SabilAl-HsdalvaAr'BayadyT/79.
lbnu Soadll/66,Dah'ilAn-Nsbswatoleh Al-Baihaqi IV /84,daLi SsbulAl-HudalVaAr'Ragad\l\/82.
IbruSoadll/67,Dala'ilAn-NubunryatolehAl-BaihaqiIV /84,danSfiilAl-HdalYaAr-RayadYT/87.
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253

254
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biasa membawabanng-banng milik kaum Quraisy. Ketika sedang dalam

perialananpulang, ia bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Kafilahnya

ditangkap. Tetapi ia sendiri berhasil lolos. Mereka membawa harta hasil

janhan tersebut kepada Rasulullah ffi, lalu beliau membagi-bagSkannya

kepada mereka.

Pada waktu ymrg s^mz AbuI Ash datang ke Madinah. Ia menemui

Zunab puteri Rasulullah ffi unruk meminta pedindungan.Ia jugameminta

tolongkepadaZunab supaya Rasulullah ffi berkenan mengembalikan harta

yang disita oleh pasukannya. Soalnya itu bukan hattanya, melainkan harta

milik orang lain.

Rasulullah ffi memanggil anggota pasukan yang tedibat dalam penjarahan.

Beliau bersabda, "Seperti yangkahan tahu, orang itu sekarang datang kepada

kita untuk meminta keqnbali hxta yarrg telah kalian iarah. Padahal sebagian

besar harta itu adalah milik orang lain. Tetapi itu adalah hana fu' yang

dikanrniakan oleh Allah kepada kalian. Jika kalian ingin mengembalikannya

silahkan saja,Tetapijika kalian menolak, itu adalah hak kalian."

"Kami akan mengembalikannya saja,wahai Rasulullah", jawab mereka.

Mereka pun mengembalikan semua hana yang pernah diterimanya,

ter ma suk timb a, tali, dan b anng-b arzin g s ederhan a lainny a, tanp a ada y ang

tetinggal barung sedikit pun.

Abul Ash kemudian pulang ke Makkah untuk mengembalikan barang-

batang tersebut kepada setiap orang yang punya. Setelah semua urusan

s ele s ai, ia b ertany a, " Wah ai kaum Qurai sy, ap akah masih ada b anng kalian

yang belum aku kembalikan?"

"Tidak ada", iawab meteka. "Tertrnakasih. Semoga Allah memberimu

balasan yang baik. Kami yakin, kamu zdalah orang yang jujur dan budiman."

"Demi Allah, satu-satunya alasan yang menghalangi aku untuk masuk

Islam sebelum aku menemui kalian sekarang ini ialahkxena aku takut kalian

sangka aku masuk Islam supaya bisa membawa pergi harta kalian. Makanya

aku sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sama sekali selain Allah,

dan bahwa Muhammad adatah hamba sekaligus Rasul utusan-Nya."2ss

255 lbnsSa'adLl/66,67,Dak'ilAn-NubuwatolehAl-BaihaqiIVl85,86,dan5fuilA|-HsdalYaAr-RaEadYl/83.
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Apa yang dikatakan oleh Al-Waqidi dan Ibnu Ishak tadi menunjukkan

bahwa kisah Abul Ash terjadi sebelum peristiwa di Hudaibiyah. Sebab,

setelah terjadi perjanjian gencatan seniata, Rasulullah iffi tidak pernah

mengirim pasukan untuk menyerang orang-orang Quraisy. Tetapi menurut

Musa bin Uqbah, kisah tentangAbulAsh ini terjadi pasca penandatanganan

gencatan senjata di Hudaibiyah, dan orang yang meniatah hata tersebut

adalah Abu Bashir serta anak buahnya. Jadt hal itu bukan berdasarkan

perintah Rasulullah ffi, katena mereka sedang berada di daerah Saif Al-

Bahri yang terkenal tidak aman. Konon setiap kafilah orang yang melintas di

daenh tersebut pasti akan dicegat dan di.rampok. Demikianyzrrgdikatakan

oleh Az-Ztthn.

Masih tentang kisah Abu Bashfu, Musa bin Uqbah yang mengutip dari

Ibnu Syihab mengatakan, "AbuJandal dan Abu Bashir berikut anak buah

mereka masing-masing masih berada di sana. Pada suatu hari, Abul Ash

bin Ar-Rabl'yangsaat itu sebagai suami Zanab puteri Rasulullah ffi lewat

betsama rombongan yang terdiri dari beberapa orung Quraisy. Mereka

disergap, ditangkap,lalu dijadikan tawanan. Tetapi tidak ada seorang pun di

antatamereka yang sampai dibunuh, karena mereka dianggap sebagai besan-

besar Rasulullah ffi dari Abul Ash yang saat itu masih musyrik dan belum

masuk Islam. Abul Ash Ar-Rabi' juga masih tergolong keponakan Khadijah

binti Khuwailid. Karena inrlah mereka kemudian membebaskannya. Dan

setelah dibebaskan ia menemui istednya Za,nab di Madinah. Ia bercerita

kepada Zanab tentang anak buahnya. y^ng ditawan oleh Abu Jandal dan

Abu Bashfu, namun tidak sampai dibunuh. Kemudian oleh Zunab hal itu

disampaikan kepada Rasulullah yang kemudiznpada suatu hari berdiri serta

berpidato di tengah-tengah pan sahabat, "Kami punya beberapa orang

besan dari menantu kami, Abul Ash. Menurut kami, ia adalah seorang

menantu yang baik. Ia baru saia datang dari Syam dengan meninggalkan

beberapa orang temannya kaum Qutaisy yang ditangkap oleh Abu Jandat

dan Abu Bashir bedkut barang bawaan mereka. Tetapi tidak ada seorang

pun dari mereka yang sampai dibunuh. Zunab puteri Rasulullah ffi meminta

aku untuk bisa melindungi mereka. Namun itu terserah kalian, apzkahkalian

juga bersedia melindungi Abul Ash dan teman-temarvry^ atau tidak."
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"Kami bersedia !", jawab mereka serentak.

Ketika Abu Jandil,dan teman-temannya mendengat ucapan Rasulullah

ffi tentang Abul Ash dan teman-temannya yang saat inr sebagai tawzfiar,nya,

ia segera mengembalikan kepada mereka semua yaflgpernah ia ambil dari

mereka, termasuk seutas tali yang hampir tidak ada nilainya. Rasulullah

kemudian menulis surat kepada Abu Jandal dan Abu Bashit yang bedsi

perintah supaya mereka datang menemui beliau. Beliau juga menyuruh

semua anak buah mereka supaya segera pulang ke negeri bersama keluarga

masing-masing. Untuk sementafa waktu mereka dilarang mencegat kafilah

milik kaum Quraisy. Sayang, ketika menerima surat dari Rasulullah ini, Abu

Bashir sedang dalam keadaan kritis. Dan setelah meninggal dunia, ienazahnya

dimakamkan oleh AbuJandal di sekitar tempat tersebut. Selaniutnya Abu

Jandal menemui Rasulullah dan kafilah orang-orang Quraisy dengan aman

melintasi daerah yang terkena). rawan tersebut."2s6

Pendapat Musa bin Aqbah yang paling benar. Abul Ash baru masuk

Islam pada saat peristiw^gencat^n senjata. Sedangkan orang-orang Quraisy

membawa rombongan kafilahnyake Syiria juga pada saat peristiwa gencatan

seniata. Kisah yang dikemukakan oleh Az-Ztthri sangat jelas, bahwa hal itu

memang terjadi pada peristiwa gencatan senjata.

Kata Al-Waqidi, pada saat itu, Dihyat bin Khalifah Al-Kalbi iuga

bersiap-siap berangkat setelah dilepas oleh Kaisar. Ia membawa seiumlah

hafia danpakaian. Setelah tiba di daerah Hismi, ia bertemu dengan beberapa

orangdart sukuJudzam yang kemudian membegalnya danmeramPas semua

yang dibawanya, sehingga tidak menyisakan apa Pun. Sebelum pulang ke

rumahnya, Dihyat langsung menemui Rasulullah ffi untuk melaporkan apa

yang dialaminya. LaIu beliau segera mengutus Z^dbrn Haritsah ke daerah

Hismi. Menurut saya, hal ini jelas terjadi setelah peristiwa Hudaibiyah.2sT

Masih kata Al-Waqidi, Ali berangkat dengan membawa sebanyak

seratus orang pasukan menuju daerah Fadak ufltuk menghadapi salah satu

suku dari Bani Sa'ad bin Bakar. Hat itu karcna Rasulullah ffi mendengar

ada seiumlah pasukan yang ingrn membantu orang-orang Yahudi Khaibar'

256 Lthat S fiilALHda lVa Ar-RasladW / 83,84.

257 Dala'il A*Ntb*wat oleh Al-Baihaqi (tvl84)

202 farii,9,al; t"l"qlapu Ta.ll Paco/ollal



Makanya, Ali segera ingin menyerang mereka. Ia bergerak di malam hari,

dan pada siang harinya ia melakukan penyamaran.Ia berhasil menguasai

sebuah mataait milik mereka. Meteka menawarkan bantuan kepada ora'flg-

oraflg Yahudi Khaibar dengan syarat mereka memperoleh hasil Panen

buah-buahan di Khaibar.258

Pada tahun itu, tepatnya di bulan Sya'ban pasukan Abdurtahman

bin Auf bergerak ke Dumanrl Jundal. Rasulullah ffi bersabda kepadanya,

'Jika mereka sudah tunduk kepadamu, nikahilah puteri penguasa mereka."

Benar. Setelah mereka menyerah, Abdurrahman lalu menikahi Tumadhir

binti Al-Ashbagh yang kemudian melahirkan Abu Salamah . Ayahnya adalah

pemimpin mereka."2se

Pasukan Ktrrzu binJabir AI-Fihri terus melakukan pengeiatan terhadap

ofang-ofang suku Urainah yang telah membunuh penggembala Rasulullah

ffi, dan menjatah kawanan unta beliau pada bulan Syawwal tahun enam

hijdyah. Anak buah Kurzu berjumlah dua puluh orang pasukan berkuda.260

Menurut saya, ini menunjukkan bahwa hal itu teriadi sebelum pedstiwa

Hudaibiyah, yakni tepatnya pada bulan Dzul Qa'dah sepetti yang akan

dikemukakan nanti.

Kisah orang-orang suku Urainah terdaPat dalam ShahihAl-Bakhai dan

Shabih Maslin dari hadits Anas, "sesungguhnya beberaq^ orar,g dari suku

UkI dan suku Urainah menemui Rasulullah ffi. Meteka mengatakan, "\Wahai

Rasulullah, kami ini ofang-ofang dusun yang biasa bercocok tal:rafi:r, bukan

orang perkotaan, Tolong buatkan kami kemah di Madinah." Rasulullah ffi

kemudian menyuruh parasahabat untuk mendirikan tenda, dan menyuruh

mereka menempatinya. Mereka kemudian meminum susu kawanan unta

tersebut. dan setelah sehat, mereka membunuhi penggembala Rasulullah ffi,

dan menggiring kawanan unta. Mereka kembali kafir setelah masuk Islam."

Dalam tedaksi versi Muslim disebutkan, "Mereka mencukil mata

si penggembala. Labt Rasulullah 6 memerintahkan para sahabat untuk

Ibnl Sa'adl|/ 69,Data'ilAl-Kr/braoleh Al-Baihaqi IVl84,85,dtnSfitlALHdalYaAr'RasladYl/97 '

Ibm SoadTl/68,Dala'ilAn-NfitwatolehAl-BaihaqiIV /35,danSlbllALHdalvaAr-RayadVl/93,94.
Ibm Sa>adll/77,Dah'ilAi-Nsb,trryatoleh Al-Baihaqi IV /85,86,dm Ssb*lAl-HdalYaAr-Rayad\l/ 115-

117.

258
259

260
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mengeiar mereka. Setelah berhasil ditangkap, beliau memotong tangan serta

kaki mereka, dan membiarkan mereka diiemur di tanah lapang yang sangat

gersang dan berbatu, sampai mereka m i.')261

Disebutkan dalam hadits Abu Az-Znbafu, dari Jabir, Rasulullah ffi

berdoa, "Ya Allah, butakan mereka melihat jalan, dan jadikan jalan untuk

mereka lebih sempit daripada gelang kaki seekor unta." Allah kemudian

membuat mereka tidak bisa melihat jalan, sehingga mereka berhasil

ditangkap ...... dst

sos

Kisah Hudaibiyah

Kata Nafi', peristiwa Hudaibiyah terjadi pada buian Dzul Qa dah tahun

enam hijriyah. Ini pendapat yang shahih. Dan inilah pendapat Az-Zuhri,

Qatadah, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishak, dan yang lain.

Kata Hisyam bin Urwah yang mendaPztk^fl iwayat dan ayahnya,

"Rasulullah ffi berangkat ke Hudaibiyah pada bulan Ramadhan. Padahal

peristiwa di Hudaibiyah teriadt pada bulan Syawwal. Jadi ini merupakan

keraguan. Yang terjadi pada bulan Ramadhan ialah peristiwa penaklukan

kota Makkah. Kata Abu Al-Aswad yang mengutuip dari Urwah, yang benar,

peristiwa Hudaibiyah terjadi pada bulan dzul Qa'dah.

Disebutkan dalam ShabihAl-Bukhari dan Shabih MusAm sebuah hadits

yang bersumber dari Anas:

i* q ;i r.-i" q: € Uk * a,i'iir w o;t i'i
tz ol , o

. ir/J..Jl

"sesungprhn yaNabi W melakulun empatl<nli wnrah. Semuanya padabutan

D zul Qa' dah . " I a meny ebutkant, s alah s atuny a ialah urrw ah Hudaibiy ah. " 
26 3

261 Sbahih ALB*hai (3018), KitabJihad, Bab Ketika Seorang Musyrik Membakat Seotang Islam Apakah Ia

Boleh Dibalas Dtbtkar?,dan Shahih M*lin (1671/9), Kitab Qasamah, Bab Hukum Para Pembtontak dan

Orang-oraflg Murtad.

262 Dahil An-Nrbtwat oleh Al-Baihaqi IV/88, dan Al BidEat lVa Al NihayrlY / 182.

263 SbahihAl-Bakhai(4748),KitabPerang-PerangSuci,BabPerangHudaibiyah,danJ/ahibMnslin(1253/217)
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Beliau bersama rombongan sebanyak seribu lima ratus orang. Demikian

yang terdapat dalam SbahihAl-Bukbai dan Shabih Muslin daiiwayatJabb.26a

Dan juga diriwayatkan dariJabit seperiyang terdapat dalam Sbahih AL
Bukhari dan Shahih Muslin,Mereka berjumlah seribu empat rltrts orang."26s

Dan dalam Shahih Al-Bukbari dan Sbahih Muslin daririwayatAbdullah bin

Abu Aufa juga disebutkan, "Kami berjumlah seribu tiga ratus oraflg."266

Kata Qatadah, aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Al-Musalyib, "Berapa

orang yang ikut dalam peristiwa bai'at ridhwart?" la menjawab, "Seribu

lima ratus orang." Aku katakan, "Soalnya Jabir bin Abdullah mengatakan

bahwa mereka beriumlah seribu empat ratus orang." Ia berkata, "Semoga

Allah merahmatiJabir. Apakah ia tidak ragu-ragu? Soalnya ia sendiri pernah

bercerita kepadaku kalau mereka berjumlah seribu lima ratus orang."267

Jadradadua riwayat shahih danJabu.Danada satu riwayat shahih lagi

dari Jabir yang menyatakan bahw a pada peristiwa Hudaibiyah para s ahabat

yang ikut dalam bai'at ridhwan menyembelih tujuh p"l"h ekor unta, dan satu

ekor untuk tuiuh orang. Ditanyakan kepadaJabir, "Berapa furnlah kalian."

Ia menjawab, "Seribu empat ratus orang. Mereka ada yangberkuda danada

y ang b erialan kaki."268

Saya cenderung dan mantap pada pendapat AI-Barca' bin A.zrb,

Ma'qil bin Yasar, dan Salmah bin Al-Akwa' dalam salah satu versi riwayat

yang shahih. Ini juga pendapat Al-Musaryib bin Hazn.Kata Syu'bah yang

mengutip dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari ayahnya, "Kami

sebanyak seribu empat ratus orang yang berbai'at kepada Rasulullah ffi di

bawah pohon."

Jelas keliru pendapat orang yang mengatakan kalau mereka hanya

berjurnlah tujuh ratus orang saja. Betapa tidak. Waktuitu mereka menyembelih

tujuh puluh ekot unta, dan seekor untuk tuiuh sampai sepuluh orang. Jadt

Kitab Haji, Bab Penielasan TentangJumlah Ibadah Ummh yang Dilakukan Oleh Nabi 6.
264 Sbabih ALB*hai (4153),Kitab Perang-Perang Suci, Bab Pemng Hudaibiyah, dan Shabib Maslin (1856/72,

73), Kiab Kepemimpinan, Bab Anfuran Seotang Komandan Membai'at Pasukan Ketika Hendak Melakukan

Peperangan.

265 Ibid.

266 tbid.
267 Fatba Al-Bai OII/443), dan dikaittan kepada Al Ismaili.

268 A hnad Gll / 396), dan I b n * S a'ad (ll / 7 8).
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kalau satu ekor untuk tujuh orang, berarti i"rrrlrh mereka ada seribu empat

fatus ofang.

Tiba di daerah Dzul Hulaifah, Rasulullah ffi mengalang1 binatang-

binatang kurban, dan membeinya tanda. Dan setelah menunaikan ihram

umrah, beliau mengutus seorang m ta-m ta dari suku l{haza'ah yang

bertugas untuk mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Dan

ketika tiba di dekat Usfai, mata-mata itu muncul menemui beliau dan

mengatakan, "Aku tadi melihat Ka'ab bin Lu'a1yi dan kawan-kawannya

sedang mengumpulkan bala bantuan. Mereka sedang berkomplot buat

menggagalkan rencana Anda. Meteka ingin menghalang-halanel Anda

menuju Ka'bah. Bahkan mereka bermaksud memerangi Anda."

Nabi 6 segera bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Beliau

bersabda, "Apakah kalian ingin mendapatkan hartaiarahan, ataukah kalian

tetap menuju ke Ka'bah?Jadi siapa yang akan menghalrfigtkita, kita perangi

saia?"

"Allah dan Rasul-Nya tentu lebih tahu", jawab Abu Bakar.

"Kalau begitu ayol<tta berangkat", kata beliau.

Mereka pun bergerak. Dan ketika berada di tengah jalan, Nabi 6
betsabda, "sesungguhnya Khalid bin Al-WaIid saat ini sedang bergerak ke arah

daerah Al-Ghamim bersama satuan berkudanya. Kita ambil jalur tangan saja."

TernyataKhalid tidak mengetahui hal itu. Ia beranjak untuk menakut-

nakuti kaum Quraisy.

Nabi ffi terus bergerak. Dan ketika hendak menuruni sebuah bukit,

tiba-tiba unta beliau yang betnama Qushwa' bethenti kemudian mendetum.

Para sahabat membentak-bentak supaya binatang itu betdiri lagi dan

melanjutka n perjalanan Mereka mengatakan, "si Qashwa' mogok."

"Si Qashwa' tidak mogok. Itu bukan kebiasaannya. Ia ditahan oleh

malaikat yang dahulu petnah menahan pasukan gajah yang hendak menyerbu

Ka'bah."

Selanjutnya beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam

kekuasaan-Ny^, orang-orang Quraisy tidak mau membiatkan aku melakukan
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umfah. Tetapi jika mereka memintaku suatu fencana untuk menghormati

ap^yaflgdianggap suci oleh Allah, tentu akan aku penuhi."

Begitu mendengar hardikan dari Nabi ffil, seketika unta itu berdiri dan

melompat. Ia kemudian berialan kembali dengan lanca4 samPai akhirnya

beliau bethenti di salah satu sudut Hudaibiyah, teP^tnya di dekat sebuah

kolam yang tidak banyak unya.Pada saat itu para sahabat sedang mefasa

kelelahan. Bahkan rnereka mengeluh sedang kehausan. Melihat hal itu

beliau kemudian mengambil sebatang anak panah dari tabung. Begrtu beliau

membidikkan anak panah ke arah kolam, seketika keluarlah sumber mata

akyangsangat deras, sehingga mereka semua bisa minum sampai segat.26e

Orang-orang Quraisy merasa terkejut mengetahui Rasulullah Wberada

di tempat itu. Beliau kemudian ingin menyxuh seotang sahabatnya. Beliau

memanggil Umar bin Al-Khathab untuk diutus menemui mereka. Tetapi

Umar menolaknya.la mengatakan, "Wahai Rasulullah, di Makkah semua

ofang dari Bani Ka'ab pasti membenciku. Jadi sebaiknya Anda utus saia si

Utsman bin Affan, karena keluarganya ada di sana. Aku yakin ia akan bisa

menyampaikan pesan Anda."

Rasulullah ffir kemudian memanggil Utsman bin Affan untuk diutus

menemui orang-orang Quraisy.

"sampaikan kepada mereka kalau kedatangan kami bukan untuk

berpetang, melainkan untuk menunaikan ibadah umtah. Dan aiak mereka

masuk Islam", pesan beliau.

Rasulullah & jugamenyuruh Utsman untuk menemui beberap^ orz;flg

mukmin lakiJaki dan perempuan di Makkah untuk menyamPaikan khabar

gembira tentang kemenangan kaum muslimin, dan iuga memberitahukan

kepada mereka bahwa AIIah Yang Maha Mulia IagT Maht Agung akan

menolong agama-Nya di Makkah.

Utsman berangkat ke Makkah. Ia bettemu beberapa orang Qutaisy

di daetah Baldah.

"Mau ke mana kamu?", tanya sale-h seorang mereka kepada Utsman.

269 ShabihAl-B*kban@37,2732),KiubSyatat-syarat,BabSyarat-SyaaatJt\aid,AbnadV/322,326,dwAbdcr
Raqaq (9720),1<tab Perang-Pemng Suci, Bab Perang Hudaibiyah.
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"Rasulullah 6 mengutusku untuk mengajak kalian bergabung dalam

Islam dan beriman kepada Allah. Kami ingin memberitahukan kepada kalian

bahwa kami datang bukan untuk berperang, melainkan untuk menunaikan

ibadah umrah", jawab Utsman.

"Kami sudah mendengar 
^pa 

y^ng kamu katakan itu. Selesaikan

ufusaflmu" rkatanya.

Aban bin Sa'ad bin Al-Ash berdiri menyambut Utsman dengan

hangat seraya mengucapkan selamat datang. Ia meminta Utsman turun
dari kudanya,lal:u mempersilahkan naik ke kuda yang ditungg nglny^.

Ia memboncengkan Utsman hingga tiba di Makkah. Menunggu Utsman

belum juga pulang,para sahabat lamat- mengatakan bahwa Utsman telah

mendahului mereka melakukan thawaf di Ka'bah. Mendengar itu Rasulullah

ffi bersabda, "Aku tidak yakin Utsman thawaf di Ka'bah dalam keadaan

kita sedang dikepung seperti ini."

"Apa susahnyaia melakukan tha'waf, wahai Rasulullah? Bukankah ia

sudah lolos dan aman di tengah+engah mereka?",tanyasalah seorang sahabat.

"Itu hanya dugaanku saja. Aku bahkan yakin ia tidak akan melakukan

thawaf mendahului l<tta", kata beliau.

Kaum muslimin bercampur dengan kaum musyrikin dalam masalah

perdamaian di Hudaibiyah ini. Di tengah-tengah suasana hiruk pikuk,
masing-masing pasukan dari kedua belah pihak saling membidikkan anak

panah dan melemparkan batu disertai dengan suara teriakan, sehingga

terdengar gaduh. Mendengar berita Utsman bin Affan telah dibunuh,

Rasulullah ffi mengaiak kaum muslimin untuk berbai'at. Mereka segera

berkumpul mengitari beliau di bawah sebatang pohon. Mereka menyatakan

sumpah setia tidak akan lari. Rasulullah ffi memegang taflgannya sendiri

serly^ bersabda, "Bal'at ini atas nama Utsmarr,z'270

Sele sai peristiwa pembai'atan, U ts man pulang.

'Anda baru pulang dari thawaf, wahai Abu Abdullah?",tanya seorang

sahabat kepada Utsman.

270 Sbahih Al-Btkban (3698), Kitab Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, Bab Biografi Utsman Bin Affan
Radhiyalkhn 59).
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"Janganberburuk sangka dulu kepadaku", jawab Utsman. "Demi Allah

yang jiwaku ada dalamgenggaman kekuasaan-Nya, sekalipun misalnya aku

ti.ggrl di Makkah selama setahun, dan Rasulullah berada di Hudaibiyah,

aku tidak akan berani menunaikan thawaf mendahului beliau. Orang-orang

Quraisy memang mempersilahkan aku untuk menunaikan thawaf di Ka'bah.

Tetapi aku menolaknya."

"Rasulullah M adalah orang yang paling mengenal Allah di antaralita,

dan beliau selalu berbaik sangka", kata seorang sahabat.

Di bawah sebatang pohon, Umar segera memegang tlng n Rasulullah

ffi untuk berbai'at. Kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin, kecuali

Al-Jadd bin Qais." 
271

Ma'qil bin Yassat menarik dahan pohon tersebut supaya wajah

Rasulullah ffi terhhat ielas.212 Dan orang pertama yang membai'at beliau

adalah Abu Sinan Al-Asadi.

Salmah bin Al-Akwa'membai'at beliau sampai tiga kali; yakni dalam

rombongan yang pertama, rombongan kedua, dan rombongan ketiga atau

tetakhir.273

Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, mendadak muncul Budail

bin Warqa' .tJ-l{haza'i dengan rombongan yang terdiri dari beberap^ orang

suku Khaza'i. Mereka berasal dari pendudukTihamah yang suka menentang

nasehat Rasulullah ffi.

"Aku tadi meninggalkan Ka'ab bin Lu'a1yi dan Anur bin Lu'ayyi

sedang mereka membawa senjata dan hendak memerangi Anda. Mereka

ingin menghalang-halansi Anda pergi ke Ka'bah",katanya.

"Kedatangan kami bukan untuk ingin memerangl siapa pun. Kami

hanya ingin menunaikan ibadah umrah", kata Rasulullah. "Orang-orang

Quraisy sudah sering dibikin susah payah oleh peperangan. Jika mau, aku

bersedia memberi mereka bantuan. Tetapi beri aku kebebasan. Dan kalau

ingin memasuki apa yang telah dimasuki oleh orang lain, silahkan saja.

277 Shahih Mrclin (1856/69), Kitab Kepemimpinan, Bab Bab Anfuran Seorang Komandan Membai'at Pasukan

Ketika Hendak Melakukan Peperangan.

272 Shahib Mtslin (1858/76), kttab dan bab yang sama.

271 ShahihMukn(1807/132),Ktr^bJihaddanStetegiPerang,BabPerangDzatulQaraddanLainnya.
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Tetapi kalau yang mereka inginkan hanya perang, maka demi Allah yang

jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, aku akan petangi mereka

demi urusanku ini sampai beres, atau Allah sendki yangakan melaksanakan

urusan-Nya."

"Akan aku sampaikan apa yang Anda katakan ini", kata Budail.

Ia pun beranjak pergi untuk menemui orang-orang Quraisy.

"Aku baru saja bertemu orang itu", kata Budail kepada mereka. "Aku
mendengar ia mengatakan sesuatu. Jika kalian tidak keberatan, aku akan

menyampaik 
^flny ̂  

kepada kalian."

"Kami sama sekali tidak butuh kamu menceritakan hal itu kepada

kami", jawab salah seorang meteka yang bodoh dengan nada ketus.

"Sampaikan apa yang kamu dengar itu", kata temannya yang pintar.

Budail kemudian menceritak^n ap^yangia dengar dari Rasulull^h W.

"Itu sungguh usul baik yang ditawarkan kepada kalian. Sebaiknya kalian

terima saja. Dan biarkan aku sendiri yangakanmenemui Muhammad",kata

Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi.

"Temui saja dia", jawab temannya.

Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi segera menemui Rasulullah ffi. Setelah

mendengat ap^ y^ng dikatakan oleh Urwah, Rasulullah mengulangi lagi

ucaP^nny^ seperti yang telah disampaikan oleh Budail.

"Wahai Muhammad",kata Urwah, "Bagalmana jika misalnya kamu

habisi seluruh kaummu, apa.kah kamu masih akan bisa mendengar seorang

Arab yang akan menyerang keluarganya sendiri? Demi Allah, aku melihat

beberapa waiah. Aku juga melihat beb erapa orangyang memang diciptakan

untuk lan dan meninggalkanmu."

Mendengar ucapan yang sangat tidak sopan iru Abu Bakar marah besar.

"Hisaplah kelentit si Lata! Keliru kalau kamu menganggap kami akan

lad meninggalkan beliau", kata Abu Bakar.

" Siap a orafig itt?", tany a Urwah kep ada teman- tem arrrry l.

"Abu Bakar", jawab mereka.
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"Demi Allah yang jiwaku benda dalam genggamafl

aku sangat ingin menghaiar onng ini karena vczpainnya

Bakx kepada Rasulullah ffi.

kekuasaan-Nya,

tadi", kata Abu

Tampak Abu Bakar masih berbicara dengan Rasulullah ,ffi. Dan setiap

kali selesai berbicara kepada Abu Bakar, beliau memegang jenggotnya.

Sementara posisi Al-Mughfuah bin syu'bah berada di dekat kepala beliau.

Ia membawa sebilah pedang dan pisau. Dan begitu taflgan Urwah hendak

memegang jenggot Rasulullah ffi, Al-Mughirah langsung menebas t^rtgalr.r;rya

dengan pedang serayaberkata, "singkirkan tanganmu dari jenggot Rasulullah

ffi." Seketika Urwah menarik tangaflnya.

"Siapa orang itu?", tanya Urwah kepada teman-temanflya.

"Al-Mughirah bin Syu'bah", iawab salah seorang mereka.

"Dia telah betkhianat", kata Urwah.

Al-Mughirah bin Syu'bah adalah sekutu suatu kaum pada zaman

jahiliyah. Tetapi ia kemudian membunuh mereka dan merampas harta

mereka. Kemudian ia datang kepada Rasulullah ffi untuk menyatakan

masuk Islam.

"Kalau kamu mau masuk Islam aku terima. Tetapi untuk urusan harta

aku tidak mau ikut campur", kata beliau.

Secara diam-diam Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi memperhatikan

ulah tingkah sahabat-sahabat Rasulull 
^h 

ffi . Ia melihat dengan mata kepala

sendiri, setiap kali Rasulullah mengeluarkan dahak, salah seorang mereka

sengaja menamprurgnya dalam telapak t^ng finya kemudian diusapkan

ke kulit dan mukanya. Setiap kali beliau memerintahkan sesuaru, mereka

berebut melaksanak anrtya. Jika selesai berwudhu, mereka rela bertengkar

demi memperebutkan sisa ait wudhunya. Dan jika beliau sedang berbicara,

mereka diam tertunduk atau menjawabnya dengan suara pelan. Mereka tidak

berani memandangnya secara langsung katena begitu hormatnya.

Ketika pulang, Urwah menceritakan pengalam^nflya tersebut kepada

teman-temaflnya.Ia mengatakan, "Demi Allah, aku sudah sering bertamu

kepada banyak raja seperti Kisra, Kaisar, An-Najasyi, dan lainnya. Tetapi
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aku tidak pernah melihat seorang njayangbegitu dihormati oleh sahabat-

sahabatnya seperti Muhammad. Sungguh, setiap kaliia mengeluarkan dahak,

salah seorang mereka pasti ada yang sengaja menampung dahaknya tersebut

ke dalam telapak tar'g nlyakemudian mengusapkan ke kulit dan mukanya.

Setiap kali ia memerintahkan sesuatu, mereka berebut melaksanakaflnya.

Jika selesai berwudhu, mereka rela bertengkar demi memperebutkan sisa air

wudhunya. Dan jika beliau sedang betbicara, mereka sama diam tertunduk

atau menia$/abnyadengan suara pelan. Mereka tidak berani memandangnya

secara langsung karena begitu hormatnya. Jadi kalau ia menawarkan kepada

kalian suatu rencana, terimalah szia."

Tiba-tiba seorang dari suku Kinanah berdiri dan berkata, "Biarkan aku

untuk menemuinya."

"Silahkan temui dia", jawab temannya.

Rasulullah ffi dan sahabat-sahabatnya menyambut dengan baik

kedatangan orafigdari suku Kinanah itu.

"Ini si fi.ilan", kata beliau memperkenalkan tamunya itu kepada mereka.

Tentu saja ia merasa senang dan simpati dipedakukan oleh mereka

dengan sangat baik, ramah, dan penuh khidmat. Rasulullah ffi menyuruh

para sahabatnya untuk mempedihatkan sekawananbinatang kurban yang

telah dikalungi dan diberi tanda, karena ia berasal dari kaum yang mengenal

Tuhan. Dalam hati ia berkata, "Orang-orang seperti meteka ini tidak dilayak

dihalang-halangr pergr ke Ka'bah."

Ia pulang dan menemui teman-temannya. Kepada mereka ia mengatakan,

"Aku melihat unta-unta kurban sudah dikalungr dan diberi tanda. Dan

menututku, mereka i^g^ dihalang-halangi ke Ka'bah."

Mendengar pufian tersebut, seorang bernama Mlktaz bin Hafash

metasa Penasaran.

"Aku ingin menemuiny a", katanya,

"Silahkan temui dia", jawab temannya.

Rasulullah W dan sahabat-sahabatnya juga menyambut kedataig n

Mikraz dengan baik.
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"Ini si M1l<raz bin Hafash, seorang yang terken al zhzllm" , kata beliau

memperkenalkan tamunya itu kepada mereka.

Dan ketika ia sedang terlibat pembicaraan dengan Rasulullah ffi, tiba-

tiba muncul Suhail bin Amr.

"Semoga ia berhasil ikut memudahkan urusan kalian. Setiap kali hendak

melakukan per j an jian, orang-orang Quraisy pasti membutuhkan o:.zr.g y ang

satu ini", kata Rasulullzh ffi.

"Mari kita bikin surat perianjian",kata Suhail.

Rasulullah ffi meminta diambilkan kertas dan bersabda, "Tulislah

"Dengan nenlebut nana Allab YangMaba Rabman lagi Maha Rahim."

"Demi Allah, aku tidak mengenal namaRahmaa. Nama apaitrtl",kata

Suhail dengan sombong. "Tulis saja, "Dengan nama-Ma,1ta Allah", seperti

yang biasa kamu tulis."

Mendengar ucapan tripan sahabat manh.

"Demi AUah, kami hanya mau menulis "Dengar menlebut rama Allab

YangMaba Rabman lagi Maba Rabim."

Tetapi Rasulullah ffi buru-buru bersabda, "Tulis saja,"Dengan nalila-

Mu,1a Allab." Tulislah, "Inilah yang telah diputuskan oleh Muhammad

sang Rasul utusan Aliah."

"Tidak", kata Suhail menolak. "Kalau kami mengakui kamu sebagai

utusan Allah, kami tidak akan menghalang-halangimu pergr ke Ka'bah,

dan kami juga tidak akan memerangimu. Tulis saja nama Mrhanmad bin

Abdullah."

Rasulullah ffi bersabda, "Sesungguhnya aku memang Rasul utusan

Aliah, meskipun kalian mendustakan aku. Baik, tulis saja dengan namaku

Muhammad bin Abdullah. Dan setelah itu biarkan kami ke Ka'bah untuk

menunaikan thawaf."

"Demi Allah, supaya kami tidak mendapatkan tekanan dari pembicanart

rumu orang-otang Arab atas peristiwa ini, sebaiknya kamu menunaikan

thawaf di Ka'bah pada tahun depan saia",kata Suhail.
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Dan setelah menulis dengan menggunak^ii materang Rasulullah 6,
Suhail menambahkan, "Dan siapa pun di antara kami yang datang kepadamu,

meskipunia telah memeluk agarnamu, maka kamuharus mengembalikannya

kepada kami."

Mendengar ucapafl ini para sahabat semakin marah. Mereka mengata-

kan, "Subhanallah! Bagamana orang yang sudah memeluk Islam harus

dikembalikan lagi kepada orang-orang musyrik! "
Ketika suasana sedang tegang seperti itu, tiba-tiba muncul AbuJandal

bin Suhail bin Amr dengan tubuh masih dibelenggu.Ia datangdai dataran

rendah kota Makkah untuk bergabung dengan kaum muslimin.

Melihat hal itu Suhail berkata, "Hai Muhammad! Ini adalah orang

peftama yang aku tuntut kamu harus mengembalikannya kepadaku."

Rasulullah ffi betsabda, "Aku tidak akan melanggar perjanjian."

Suhail berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan menuntutmu karena

sesuatu Pun."

Rasulullah 6 berabda, "Kalau begitu berilah ia laminan perlindungan

karena aku."

Suhail meniawab, "Aku tidak akan memberikannya."

Beliau bersabda, "Lakukanlah."

Suhail menjawab, "Aku tidak akan melakukannya."

Makraz menyahut, "Baiklah, kami akan memberinya jaminan

perlindungan karena Anda."

"Wahai golongan kaum muslimin, apakah aku harus dikembalikanlag1

kepada orang-orang musyrik, padahal aku datang sudah sebagai seorang

muslim? Apakah kalian tidak tahu 
^p^yangtelah 

aku alami. Aku mengalami

siksaan yang sangat kejam demi masuk ke agamaAllah", kata Suhail.

Umar bin Al-Khathab adalah orang yang paling tidak bisa menahan

emosinya menyaksikan perjanjian yang sangat tidak adil tersebut. ia ingin
mengkonfirmasi hd itu kepada Rasulullah,ffi menceritakan pengal am^nny^.

Katanya., aku lalu menemui Rasulullah.

"Bukankah Anda ini seorang Nabi yang sejati?", tanyaku.
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"Beginrlah", iawab beliau.

"Bukankah kita ini di pihak yang benar, dan mereka di pihak yang

salah?", tanyaku.

"Beginrlah", jawab beliau.

"Lalukenapa kita merendahkan a;gairrz- kita sendiri?", tanyaku.

"sesungguhnya aku ini utusan Allah. Aku tidak akafl mendurhakai-Nya

karena Dia adalah penolongku",iawab beliau.

'tsukankan kata Anda kita akan datang ke Baitul Haram unttrk melalnrkan

thawaf di sana?", tanyaku.

"Benar. Tetapi apakahaku pernah memberitahukan kepadamu bahwa

kamu akan pergr ke sana tahun ini?", tanya beliau.

"Tidak", jawabku.

"Kalau begitu kamu akan mend^t^trggty^ dan thawaf di sana tahun

depan", kata beliau.

Umar bin Al-Khathab i& rupanya belum puas dengan iawaban tersebut.

Buktinya, ia masih mengulangi aP^yangtelah ia tarryakankepada Rasulullah

itu di depan Abu Bakar. Dengan sabar Abu Bakar mengatakan, "Wahai

Umar, patuhilah perifltah dan larangan beliau sampai kamu meninggal

dunia. Sesungguhnya aku yakin bahwa beliau adalah urusan Allah." umar

menyahut, "Aku juga yakin."

Selanjutnya umaf mengatakaa,"setelah peristiwa itu aku terus menefus

berpuasa dan bershadaqah untuk menebuskan kesalahan yang telah aku

lakukan tersebut. Aku mengkhawatirkan 
^P^ 

yang telah aku ucapkan saat

itu. Dan aku berharaP semoga hal itu merupakan kebaikan.

Selesai ufusan penulisan surat pefianiian damai, Rasulullah ffi

bersabda kepada para sahab atfiy^, "Ayo sembelihlah hewan kurban,

kemudian bercukudah!." Tetapi tidak ada seorang pufl di ant^ra mereka

yang melaksanakafl perintah iru, bahkan meskipun beliau telah mengulangi

perintahnya tersebut sampai tiga kali. Melihat hd itu Rasulullah ffi lalu

menemui Ummu Salamah. Beliau menceritakan kepada isterinya ini tentang

sikap para sahabatnya tersebut.
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"W'ahai Rasulullah", kata Ummu Salamah, "Keluadah danianganbican

kepada seorang pun dari mereka, lalu sembelihkan sendiri hewan kurban

Anda. Kemudian panggrliah tukang cukur untuk mencukur Anda."

Rasulullah ffi segera bangkit untuk menuruti saran Ummu Salamah

ini. Begitu melihat Rasulullah ffi menyembelih hewan kurban sendid lalu

bercukur, mereka pun ramai-ramai ikut menyembelih hewan kurban.

Selanjutnya mereka saling mencukur secara bergantian, sehingga mereka

hampir bertengkar satu sama lain.

Tidak lama kemudian, muncullah beberapa perempuan yang beriman,

lalu Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agorg menurunkan firman-Nya

surat Al-Mumtahanah ay at T 0, " IVa b ai 0 rang- 0 rang) afig b e i m an, ap a bi la d a tang

berblrab kepadanu perenPr.un-Perempilan)ang beinan, naka hendaklah kanu uji

(keinanan) mereka. Allah hbib nengetahui tentang keimanan mereka;maka jika
karu telah nengetabui bahwa mereka (benar-benar) berinan nakajanganlah kamu

kembalikan mereka kepada (saani-saani mereka) zrang-zrang kafr. Mereka tiada

halalbagi orarg-orangkafritu dan orang-orangkafiritu tiada balalpula bagi mereka.

Dar berikanlah kEada (suami suami) nereka maharlangtelah mereka bEtar. Dan

tiada dosa atasma mengawini mereka apabila kamu balar kepada mereka mabarn1a

Dan janganlah kanu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengar perempuan-

perempaan kafr."

Pada waktu itu, Umar langsung menceraikan dua orang isterinya yang

ia nikahi ketika ia masih musyrik. Kemudian yang seorang dinikahi oleh

Mu'awiyah, danyang seorang lagi dinikahi oleh Shafivan bin Umayyah.

Selanjutnya, Rasulullah ffi pulang ke Madinah. Dan dalam perjalanan

pulang inrlah, Allah juga menurunkan kepada beliau firman-Nya dalam surat

Al-Fath 
^yN 

4l-3,"Sesunguhn1a Kani telab menbeikan kpadaruu kemenangan

lang n1ata, supay Allah memberi ampilnal, kepadanu terbadap dasamulang telah

lala danlangakan datangserta rnenlempurnakan niknat-N1a atasmu dan meninpin

kamu kepada jalan lang luras, dan supala Allab menolongmu dengan pertolongan

ltang kaat (barytak)."

"Apakah ini kemenangan, wahai Rasulullah?",tanya Umar.

"Ya", iawab Rasulullah ffi .
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"selamat untuk Anda, wahai Rasulullah", kata seorang sahabat yang

lain. "Lalu bagumana dengan kami?"

Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agorg kemudian menurunkan 
^y^t

berikutnya, "Dia-lah-yangtelab nenurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang

makmin."

Ketika Rasulullah 6 sudah pulang ke Madinah, datang kepada beliau

Abu Bashir, seorang muslim yang melarikan diri dari orang-orang Qutaisy.

Setelah mengetahui hal itu, mereka lalu mengutus dua orang untuk mencari

Abu Bashir ke Makkah. Kepada kedua orang sutuhan orang Quraisy

tersebut, Rasulullah ffi menyerahkan Abu Bashit untuk dibawa pulang ke

Makkah. Di tengah peqzlanan ia berhasil membunuh salah seorang dari

keduanya, sementara yang satunya berhasil meloloskan diri ke Madinah

dan dikejar oleh Bashir. begitu berhadapan dengan Rasulullah ffi ia

berkata, "sesungguhnya ta telah memenuhi jaminan Anda. Anda telah

mengembalikan didku kepada mereka, kemudian Allah menyelamatkan aku

dari kejahatan mereka." Rasulullah ft9 bersabda, "Celakalah ibunya. Ia bisa

menyulut pePefangan, walaupun tidak ada seorang Pun yang bersamanya."

Mendengar sabda beliau tersebut, Abu Bashir merasa bahwa ia

dikembalikan ke Makkah. Seketika itu ia lalu melarikan dfui hingga tiba di

daerah Saif Al-Bahr. Ikut menyrsul pula Abu Jandal bin Suhail bin Amr

dan yang lainnya sehingga mereka terhimpun dalam satu kelompok. Mereka

Ialu mencegatkafilah dagangonng-orang Quraisy. Mereka membunuh para

pengawalnya dafl mengambil hartanya. Mendengar peristiwa itu orang-orang

Qutaisy berkirim surat kepada Rasulullah ffiyangmenyatakan bahwa siapa

pun di Antar^mereka yang datang kepada beliau akan aman. Lalu Allah Yang

Maha Mulia lagi Maha Agrrg menutunkan firman-Nya surat AI Fath ayat

24 - 26,"Dan Dia-lablang menahan tangan mereka dari (nembinasakan) kanu

dan (menahan) tangan kanu dari (membinasakan) nereka di nngab kota Makkah

sesudah Allab nemenangkan kamu atas rnereka, dan adalah Allab Maba Melihat

apa lang kanu kerjakan. Merekalah orang-orang Jang kafr yng menghalangi

kamu dai (nasuk) Mayidil Haran dan nenghalangi heuan korban sampai ke

tenpat (peryembelihan)ryta. Dan kalau tidaklab karena laki-lakiyngmaktnin dan
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Perenpuan?erempilafi Jafig nukmin lang tiada karu kxahui, babwa kanu akan

membunab merekalangmen-lebabkan kanu ditinpa kesasaban tanpapengetabuanmu

(tentulab Allah tidak akan menahan tanganrzu dai nembinasakan mereka), silpaJa

Allah memarukkan siEa-yang dikehendaki-I\$a ke dalan rahnatl{1a. Sekiranla

nereka tidak bercanpar-baar, tentalah Kani akan mengaqab orang-orangltag kafir di

antara mereka dmgan aryzbyngpedih ketika lrang-lrafig kafir menanamkan dalam

h ati n ere ka ke s o m b o ngan (l oi tn) ke s o m b o ngan j a b i liy a b. "

Kesombongan mereka raIa,h bahwa mereka tidak mengakui kalau

beliau adalah Nabi Allah, tidak mengakui kalimat Bisnillahirrahnanirrabim,

dan menghalangi kaum muslimin pergr ke Bainrllah.274

Disebutkan dalam SbahibAl-Bukhari dan Sbabih Muilim, sesungguhnya

setelah berwudhu, Nabi ffi mengeluarkan ur dari mulutnya ke sumur

Hudaibiyah, lalu seketika sumur itu memancarkan at yang cukup deras.

Demikian yang dikatakan oleh -AJ-Barca'bin Azib, dan Salmah Al-Akwa'

dalam Sbahih Al-Bukbai dan Shahib Muslin.zTs

Kata Urwah, diriwayatkan dari Manvan bin Al-Hakam, dan Al-Miswar

bin Makhramah, sesungguhnya ia mencabut sebatang anak panah dari

tabungnya. Riwayat ini juga terdapat dalam Sbahib Al-Bukhai dan Sbahib

Muslin.276

Disebutkan dalam Magha{ Abi Al-Aswad, sebaah riwayat yang

bersumber dari Urwah, sesungguhnya setelah Rasulullah ffi berwudhu

pada timba,lalu berkumur di mulut, beliau meny'uruh untuk menampung

atrnyake dalam srrnur. Selanjutnya beliau mengambil anakpanahlalu beliau

bidikkan ke dalam sumrr sambil berdoa kepada Allah, maka seketika sumur

itu memancarkanauyangcukup deras, sehingga mereka bisa menciduknya

dengan tangan dalam posisi duduk si salah satu bibitnya."

Disebutkan dalam Sbahib Al-Bukbari, bersumber dariJabk,ia berkata,

"D alam peris tiwa Hudaibiyah orang-orang s edang kehaus an. Sementara di

274 SbahibAl-B*hariQ731,2732),KitabSyatat-SyamgBabBeberapaSyatat-SyaratJijrraid,AbttDudQ765),Kitzb

Jihad, Bab Berdamai Dengan Musuh, dmAhnad@ /323/326).
275 ShahihAl-Btkhai(4151),KitabPetang-PerangSuci,BabPerangHudaibiyah,ShahihM*ln(7807/132),Kittb

Jihad dan Suategi Perang, Bab Perang Dzatul Qarad dan Lainnya, dan Abaad SY / 48).

276 ShabihAl-Brkhan(4157),KitabSyarat-Syarat,BabSyarat-SyaratJihad,danAhmtd(lV/329).Sayatidak
mendapati hadits in dalam S hahih Muln.
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depan Rasulullah ffi terdapat sebuah bejana terbuat dari kulit yang biasa

beliau pergunakan untuk wudhu. Melihat mereka sama menuju ke bejana

tersebut, beliau bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab,

"Wahai Rasulullah, kami sudah tidak punya air untuk minum maupun

untuk wudhu, kecuali haaya ada yang di depan Anda itu." Ketika beliau

meletakkan t^flg flny^ padabejana tersebut, tiba-tiba dari celah-celah fari

beliau memancar air seperti mata ak. Mereka lalu menggunakannya untuk

minum dan wudhu. Mereka berjumlah seribu lima ratus orang.277

Dalam pertempuran ini mereka dituruni hujanpadamalam hari. Selesai

shalat shubuh, Rasulullah ffi bersabda;
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"Tahul<ah l<nlian apa yang telah difirmatkan ole.h Tuhan l<nlian semalnn? ,
P ar a s olwb at menj aw ab, " Allah dan Rasul -N y a bbih tnhu. " B eliau b er s ab da,

Allah berfirman, " Di anw o hartba-larr$aKu, ada y ang beriman kepada-Ku

dan ana yang l<afir. Orang )ang mengdtal<.an, "Kitn ditwuni hujan berl<.at

uugerah dnn rahmat Allnh" , berartt ia beriman l<cpada-Ku d*t l*f, terhalap

bintang-bintang. Sebalil,nya orong lang berl<nta, "Kita dianuni hujan oleh

binang ini anu bintang ini", ber mti ia l<nfir terhndap -Ku dan beriman lnpod"

bintang-binta:ng. " 27 8

ott

Perdamaian gencatan senjata afltala kaum muslimin dan penduduk

Makkah untuk tidak melakukan aksi peperangan berlaku selama sepuluh

27'7 SbahihAl-Brkhai(4752),KitabPetang-PerangSuci,BabPerangHudaibiyah.
278 SbabihAl-Btkban(4747),KitabdanBabyangsamt,ShabihM*slin(71/125),KitabTentangIman,Bab

PenjelasanTentangKufurOmngYangMengaukan, "Kamiditurunihujanbekat binangitu",Abn Datd Q906),
Kitab Pengobatan, Bab TentangBinang,An-Nasa'i (7525), Kitab Istisqa', Bab Makruh Meminta HuianLewat
Perantara Bintang-Bintang, Malik dilamAl-Msvatha'(/l9)$),Krtab Istisqa', Bab Meminta Hujan I*wat
Bntrng, dm Ab n ad (Y / 1 17).
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tahun. Masing-masing dari kedua belah pihak hatus saling meniaga keamanan.

Pada tahun itu, Rasulullah$ danparasahabat harus meninggalkan Makkah,

dan baru boleh kembali lagi ke sana pada tahun yang akan datang. Dan

itu pun mereka hanya diberi waktu selama tiga hari saia. Mereka boleh

membawa senf ata tetapi hafus tetap di dalam sarungnya, bukan yang tampak

teflihat oleh mata. Orang muslim yang membelot kepada orang'ofzng

musyrikin tidak harus dikembalikan. Tetapi or ngmusyfik yang membelot

kepada kaum muslimin waiib dikembalikan. Kedua boleh pihak harus saling

menjaga janjiyangtelah disepakati bersama, dan tidak boleh ada tindakan

pencurian, pengkhianatan, serta pelanggaran -pelanggaran lainnya'

Kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah ffi, "wahai Rasulullah,

apakah kita mau menefima sy^rat mereka itu?" Beliau bersabda, "Siapa di

^nt^f 
kita yang membelot kepada mereka berarti ia memang telah diiauhkan

oleh Allah, dan siapa di antara mereka yzng datangkepada kita, sebaiknya

kita kembalikan saja ta kepada mereka. Dan aku yakin Allah pasti akan

memberi kelapangan serta ialan keluar untuknya'"27e

Hikmah dari Peristiwa Perdamaian [ni

Sesungguhn ya hany a Allah yang mengetahui hikmah-hikmah di balik

peristiwa perdamaian ini. Tuiuannya pasti sesuai dengan tuntutan hikmah

kebii aksanaan-Nya. D t antata hikmah-hikmahnya ialah :

1. Peristiwa perdamaian ini metupakan mukadimzh atatpendahuluan

untuk menyongsong sebuah kemenangan sangat besar yang karenanya Allah

memuliakan Rasul dan golongan-Nya. Dan pada gilirannya manusia akan

masuk ke dalam 
^g 

ma Allah dengan berbondong-bondong. Jadi dengan

kata lun, peristiwa gencatan seniata tersebut merupakan pintu gerbang.

Ini sudah menjadi sunnah Allah S6 yang berlaku untuk ufusan-ufusan

besar yang telah ditentukan-Nya yang memanglazim ada mukadimah atau

pembukaan-pembukaan awalnya sebagai tznda.

2. Bahkan peristiwa gefic tafl seniata ini sendiri merupakan bentuk

279 Abu Daud ( 27 66), Kirab Jihad, Bab Berdamai dengan Musuh, d zn A b n ad (Y / 325)'

220 foril Si,'al; t%/u7l,o7u 7inll Paeo/ollal,



kemenangan yang sangat beratti, karena sesama manusia saling meniaga

keamanan, kaum muslimin bisa berbaur dengan orang-orang kafir,

menyampaikan dakwah kepada siapa szja, memperdengarkan Al-Qur'an

di mana-mana, dan leluasa menawatkan Islam secara tetlng-terangafl.

Akibatnya, orang tidak perlu merasa takut untuk memperlihatkan keislaman-

nya, dan selama masa bedangsungnya gencatan senjata khususnya, Allah

akan memberikan petuniuk kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Itulah

sebabnya Allah menyebutnya dengan sebutan sebuah kemenangan y^flgnya;ta.

Kata Ibnu Qutaibah, Allah berfirman, "Kami telah memutuskan

untukmu (N4uhammad) sebuah keputusan y^fig sangat besar."

Dan kata Muiahid, Allah memutuskan untuk Rasulullah ffi dengan

peristiwa Hudaibiyah.

Pada hakikatnya, menurut pengertian bahas a, a l-fat h u b erarti membuka

yang tertutup. Perjaniian damai yang diikat dengan orang-orang musyrikin

di Hudaibiyah semula memang tertutup dan terkunci rapat-npat, sampai

akhitnya dibukakan oleh Allah dhi. Dan salah satu penyebabnya ialah,

katena Rasulullah ffi berikut para sahabatnya dihalang-halangi pergi ke

Ka'bah untuk melakukan thawaf. Secara lahiriah, hal ini jelas merupakan

bentuk kezhaliman dan kesewenang-wenangan terhadap kaum muslimin.

Padahal sebenarnya hal ini justru merupakan pertolongan, kemenangan,

dan kemuliaanbagy mereka. Rasulullah ffi sanggup melihat bahwa di balik

penolakan tersebut ada kemenangan sangat besar. Beliau sengaja memenuhi

semua syarat yang diajukan oleh orang-orang musyrik, meskipun hal itu

membuat sebagian besar sahabat beliau merasa sangat keberatan sehingga

mereka mengajukan protes keras. Namun beliau yakin, bahwa di balik

sesuatu yang tidak disukai ada sesuatu yang meflyenangkan. .Nllah Ta'ala

berfirman dalam surat AI-Baqarah ayat21.6,"Boleh Jadi kamu membenci sesaatu,

padahalia amat baik bagimu."

Seorang penyait mengatakan

Terkadang sesuatu yang tidak disukai jiwa

lustru bisa menjadi sebab datangnya
sesuatu yang amat disukainya.
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Rasulullah 6 menerima syatat-syarat y^ng diajukan oleh kaum

musyrikin tersebut karena didasari sebuah keyakinan yang sangat mantap

bahwa beliau akan mendapatkan pertolongafl serta kemenaflgafl dariAllah,

dan bahwa akibat yang baik adaLah bagi beliau.

Apa yang terkandung dalam symat-syatat tersebut sebenarnya adaLah

subansi kemenangan itu sendiri. Bahkan hal itu merupakan pasukan terbesar

yang diadakan oleh orang-orang musyrik untuk memerangi did mereka

sendid, tanpz- mereka sadad. Akibatnya, di balik penampilan sikap luar

mereka yang begitu sombong adalah sebuah kehinaan, dan di balik tindakan

semena-mena mereka yang begitu arogolrt adiloh sebuah kekalahan telak.

Sebaliknya Rasululiah W dan pasukan Islam justru beriaya karena mereka

mau merendah demi Allah, dan mau menerima tindakan sewenang-wenang

dengan sabar Sesungguh nya yangterjadi adalahkebalikan 
^Pa 

yangtedihat

secara lahiriah. Persoalannya menjadi terbalik. Kemuliaan yang didapat

dengan cafi yangbatil berubah menjadi kehinaan karena berani melawan

kebenaran. Hikmah dan tanda-tanda kekuasaan Allah meniadi terlihat

nyata. Allah pun membuktikan j anji-Nya, dan menolong Rasul-Nya dengan

sesempruna mungkin, sehingga membuat akal merasa tercengang.

3. Peristiwa perdamaian di Hudaibiyah oleh Allah tk dijadikan sebagai

satana atau momentum bagi otang-orang mukmin untuk menambah

keimanan, keta t^n, dan kepatuhan terhad^p apa yang mereka sukai

atau tidak mereka sukai, merasa ridha terhadap ketentuan takdit-Nya,

mempercayai janji-Nya, menunggu apa ymg dtianjikan kepada mereka, serta

menyaksikan karunia serta nikmat Allah berupa ketenangan yang diturunkan

ke dalam hati mereka.Yaag terakhit ini sungguh amat mereka butuhkan

pada saat mereka sedang menghadapi kegoncangan. Allah menurunkan

kepada mereka ketenangan yang membuat hati mereka terasa damai, iiwa
mereka terasa mantap, dan iman mereka bertambah.

4. Atlah ik menjadikan apa yarg telah ditetapkan-Nya untuk Rasulullah

W dan orang-ora;rtg mukmin ini sebagai sarar.a untuk mendapatkan

pengampunal 
^t^s 

dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang,

nikmat-Nya yang sempurna, petuniuk-Nya ke jalan yang lurus, pertolongan-
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Nya yang besar, keridhaan-Nya, dan anugerah-Nya betupa ketenangan

yang membuat dada beliau lapang serta sabar menghadapi semuanya. Sikap

musyrik dalam peristiwa perdamaian di Hudaibiyah,adalah salah satu sebab

yang membuat beliau serta sahabat-sahabatnya berhasil memperoleh semua

kebajikan tersebut. OIeh karena itulah, Allah tffi menyebutnya sebagai sebuah

balasan dan tujuan. Dan ini jelas merupakan anugerah Allah terhadap

Rasulullah 6 serta orang-orang mukmin.

Coba Anda renungkan, bagumana Allah menjelaskan petolongan

tetsebut sebagai pertolongan yang kuat, lalu Dia menuturkan turunnya

ketenangan dalam hati orang-orang mukmin pada saathati orang lain sedang

bimbang dan sangat gelisah sehingga amat membutuhkan ketenangan,

sehingga larcnanyaiman mereka bertambah kuat.

Selanjutnya, Allah tl# menuturkan tentang pembai'atan mereka kepada

Rasul-Nya. Allah meny atal<anbahwa pemb aL' atan meteka kepada Rasulullah

6 sama halnya mereka membai'at kepada-Nya. Sebab, posisi tangan Allah

itu berada di atas tangafl mereka kalau posisi tangan Rasulullah 6 juga

demikian. Beliau adalah Nabi sekaligus Rasul utusan-Nya. Mengadakan

akad betsama Rasulullah 6 berarti mengadakan akad bersama Tuhan yang

mengutusnya, dan membait beliau berarti membai'at-Nya. Dengan kata lain,

siapa berbai'at kepada Rasulullah 6 berarti ia berbai'at kepada Allah, dan

tangan Allah berada di tangannya.

Kalau hajar aswad disebut sebagai tangan kanan AUah di muka bumi,280

maka siapa yang menyennrh dan menciumnya seakan-akan nbelabattangarr

dan mencium tangan kanan Allah. Padahal t^ngan Rasulullah 6 itu jauh

lebih mulia daripada hajar aswad. Selanjutnya disebutkan bahwa orang yang

melanggar bai'at tersebut, maka akibatnya akan menimpa didnya senditi,

dan bahwa orangyang setia padanyaakarmemperoleh balasan pahalayang

sangat besar. Setiap orang mukmin, beratti telah berbai'at kepada Allah lewat

lisan Rasul-Nya untuk setia pada ajann-aiantrlslam. Dan ia bisa melanggat

atau setia menetapinya.

280 AlKhatibAlBa$rdtdtdilttTankhBagbdodYl/328).DikemukakanolehAl-AlbanidalamA-SibilatAdb-
D b a'ift t (223). Ka:anya, hadits ini dha'if.
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Selanjutnya Allah menuturkan tentang orang-orang Arab yang

tertinggal, dan yang memiliki prasangka yang sangat buruk kepada Allah,

bahwa ia telah menelantarkan Rasul, kekasih-kekasihNya, dan serdadu-Nya.

Ia juga telah membantu musuh mengalahkan mereka, sehingga mereka

tidak bisa pulang kepada keluarganya. Ini adalah akibat kebodohan mereka

terhadap n m -nam dan sifat-sifat Allah serta hal-hal yang patut bagi-

Nya dan juga akibat ketidaktahuan mereka terhadap Rasulullah ffi serta

bagumana Allah memperlakukan beliau.

Kemudian Allah d6 mengkhabarkan bahwa Dia ridha tethadap orang-

orang mukmin yang ikut membai'at Rasul-Nya, dan bahwa pada saat itu

Dia mengetahui kejujuran serta kesetiaan dalam hati meteka, ketaatan serta

kepatuhan yang sempurna, dan sikap lebih mengutamakan Allah atas selain-

Nya. Makanya Allah lalu menurunkan ketenangan, kedamaian, dan ridha

ke dalam hati mereka. Allah juga memberikan balasan kepada mereka atas

keridhaan mereka terhadap keputusan-Nya dan kesabaran mereka dalam

menjalankan perintah-Nya, yakni berupa sebuah kemenangan yang nyat^

dan banyak harta ghanimah yangmereka dapatkan. Kemenangan danharta

ghanimah pertama yang mereka dapatkan ialah keberhasilan mereka dalam

menaklukkan Khaibar dan mendapatkan harta-hata jarahannya. Kemudian

hal itu disusul dengan penaklukan serta harta-harta ghanimah yang lain

sampai kiamat nanti.

Allah $g menjanjikan kepada mereka akan memperoleh banyakharta

ghanimah, dan mengkhabarkan bahwa Dia akan mensegerakafinya urltuk

mereka. Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, yakni berupaperianjian damai yang mereka sepakati bersama

musuh mereka.

Kedua, yakni berupa penaklukan Khaibar dan hartz-hartaghanimahnya.

Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-F^th 
^y^t 

20, "Dan Dia

menaban tangan manusia dari (rnenbinasakan)nu." Ada yang mengatakafi,

yaitu menahan tangan penduduk Makkah dari memerangi Rasulullah t!6.

Ada yang mengatakan, yaitu menahan t^ng L orang-orang Yahudi ketika

mereka bermaksud jahat hendak memperdaya penduduk Madinah ketika
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Rasulullah S6 dan para sahabarnya sedang keluar meninggalkuny^.Dan ada

yang mengattkan, yaitu menahan tangan penduduk Khaibar berikut para

sekutu mereka yang terdiri dari suku Asad serta suku Ghathfan yang ingin

membantu mereka. Pendapat yang benar ralah yang mengartikan bahwa

ayat tadt mencakup semuanya.

Tentang kalimat dalam frrman Allahm "Dan agar hal itu nenjadi bukti

bagi orang-orang mukmin", ada yang mengatakan bahwa ini adalah tindakan

Allah yang dilakukan terhadap kalian, yakni menahan tangan musuh-musuh

kalian yang beriumlah cukup banyak dari membinasakan kalian. Sebab,

pada waktu itu penduduk Makkah dan sekitarnya, penduduk Khaibar dan

sekitarnya, orang-orang dari suku Asad, orang-orang dari suku Ghathfan,

dan sebagian besar bangsa Arab lainny^ sama memusuhi mereka. Di tengah

musuh-musuh tersebut mereka laksana bau 
^t^uarom^yang 

tidak terjangkau

oleh niat iahat.Dan adalahbag;an dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala

kalau tangan musuh-musuh yang cukup banyak dan sangat jahat tersebut

ditahan sehingga tidak bisa mencelakakan mereka.

Ada yang mengatakan, y 
^trgdi 

maksud ialah penaklukan Khaib M y 
^ng

oleh Allah dif adikan sebagai tandakekuasaan-Nya bagi hamba-hambaNya

yang beriman, dan sekaligus sebagai tanda bagi penaklukan-penaklukan

yang terjadi sesudahnya. Sesungguhnya Allah 0ti telah menjanjikan kepada

mereka hata ghanimah yang banyak serta kemen ng n yang besar. Dan

yang disegerakan untuk mereka ialah penaklukan Khaibat yang sekaligus

sebagai tanda bagi penaklukan-penaklukan sesudahnya, dan sekaligus

sebagai balasan atas kesabaran serta keridhaan mereka dalam peristiwa

Hudaibiyah. Itulah sebabnya hal itu berikut harta ghanimahnya hanya

dibagrkan kepada orang-oran g y^ngikut hadit pada peristiwa Hudaibiyah

saia.

Selanjutnya Allah berfirmzn,"Dan agarDia menanjuki kanu kepadajalan

lang lurus. " Allah memberi mereka pertolongan, kemenangan, ghanimah,

dan sekaligus petunjuk. Selain semua itu Allah juga memberi mereka harta

ghanimah yangbanyak dan kemenangan-kemenangan lunnya yang pada

waktu itu tidak sanggup meteka wujudkan.
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Ada yang mengatakan, yang dimaksud ialah Makkah. Ada yang

mengatakan, yakni Petsia. Ada yang mengatakan, yakni Romawi. Dan juga

ada yang mengatakan, yakni penaklukan-penaklukan lain di kawasan dunia

belahan Timur maupun Bantpasca penaklukan Khaibar.

Kemudian Allah lffi mengkhabarkan, seandainya orang-orang kafit
sampai membunuh kekasih-kekasih Allah, niscaya mereka akan berbalik

melarikan diri ke belakang t^npa mendapatkan pertolongan. Ini adalah

sunnah Allah yang berlaku terhadap hamba-hambaNya sebelum mereka,

dan sunnah Allah itu tidak akan diganti.

Ada yang menyanggah, orang-orang kafir mengalahkan kekasih-kekasih

Allah dan bahkan membunuh sebagian mereka pada peristi-wa perang Uhud.

Tetapi kenapa mereka tidak berbalik melarikan diri ke belakang?

Jawabnya, sesungguhny^ apa yang dijanjikan oleh Allah tersebut

adalah janii yangdigantungkan dengan syarat harus betsabar dan bertakwa.

Karena sy^r^t ini tidak ada dalam peristiwa perang Uhud katena tindakan

gegabah yang menghilangkan kesabaran, dan juga katena pertentangan serta

kedurhakaan mereka yang menafikan ketakwaan, maka Allah memalingkan

mereka dari musuh, dan jar\ipun tidak terbukti karena tidak adanya sy^r^t.

Selanjutnya Allah ik menuturkan bahwa Dia-lah yang menahmttang n

sebagian mereka dari sebagian yang setelah Dia memberikan kemen ng n

atas orang-or^ngyang beriman 
^t^s 

musuhnya. Dan di balik ada beberapa

hikmah yafigantara_ lain, bahwa diantara mereka terdapat beberapa orang

Iaki-laki dan perempuan bedman tetapi mereka menyembunyikan imannya,

sehingga mereka tidak dikenali oleh kaum muslimin.

Selanjutnya Allah d6 mengkhabarkan tentang sikap orang-orang

kafir yang menanamkan dalam hati mereka kesombongan ala jahiliyah

yang sumbernya adalah kebodohan serta kezhaliman. Karena sikap inilah

mereka menghalang-halangi Rasulullah ffi serta para sahabatnya pergi ke

Ka'bah, dan tidak mau mengakui kalimat Bisnillahinahnanirrahin (Dengan

menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Mereka

tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, meskipun

mereka meyakini kejujurannya dan kebenatan risalahnya berdasarkan bukti-
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bukti yang bisa mereka lihat serta mereka dengar sendid selama kurun

waktu dua puluh tahun.

Selaniutnya Allah Sfii mengkhabarkan bahwa Dia menurunkan

ketenangan ke dalam hati Rasul dan kekasih-kekasihNya, sebagai bandingan

rasa sombong ala jahiliyah yang Dia turunkan ke dalam hati musuh-

musuh-Nya. Jadi keten^ng i adalahbag1an Rasulullah dan golongarLnya.

Sementara kesombongan ala jahnyah adalahbag1an orzng-or^ng musyrik

dan serdadu mereka. Kemudian Allah menetapkan kalimat takwa kepada

hamba-hambaNya yang beriman, sebuah kalimat induk yang mencakup

semua kalimat yang digunakan untuk pengenian takut kepada Allah, dan

jenisnya yang tertinggi ialah kalimat ikhlas. Kalimat tersebut ditafsiti dengan

Bisnillahinabnaninahirn (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih

lagr Maha Penyayang), yakni kalimat yang justru ditolak oleh orang-orang

kafir Quraisy, lalu oleh Allah ditetapkan kepada kekasih-kekasih serta

golongan-Nya. Allah mengharamkan hal itu bagi musuh-musuhNya demi

menjaga kesuciannya, karena ada yang berhak terhadapnya. Jadt jangan

sampai hal itu diletakkan bukan pada tempatnya. Allah Maha Mengetahui

segalanya.

Selanjutnya Allah {H mengkhabarkan bahwa Dia membenarkan mimpi

yang dialami oleh Rasul-Nya ketika orang-oraLng masuk masjid dalam

keadaan 
^man,dan 

bahwa hal itu akan terwujud menjadi kenyataan. Tetapi

pada tahun itu memang belum tiba waktunya. Allah ilhi tahu persis kenapa

hal itu ditunda sampai waktu yang tidak kita ketahui. Dan kita memang

cenderung terburu-buru ingn mengetahuiny a. Padahal.Pvllah #s tahu persis

maslahat kenapa hal itu sampai ditangguhkan. Di depan sebuah kemenangan

yang sudah dekat, Allah biasa melakukan pendahuluan.

Selanjutnya Allah $tri mengkhabarkan kepada mereka bahwa Dia

mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk sertl ag ma yang benar

ufltuk dimenangkan atas semua aglm^. Allah menjamin agama ini dengan

semprrna, sehingga bisa mengungguli semua 
^gzmldi 

muka bumi. Ini akan

memperkuat hati orang-or^ng mukmin, dan membedkan kegembiraaan

serta kemantapan kepada mereka. Dengan demikian mereka akan percaya
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penuh terhadap janji Allah yang pasti akan terlaksana. Jangan sekali-kali

mengira kalau tekanan terhadap kaum muslimin yang terjadi padape,rianiian

Hudaibiyah merupakan bentuk kemenangan bagl musuh mereka. Apalagt

sampai mengabaikan Rasulullah # dan agamanya. Sebab, betapa pun

beliau zdalzh Rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa 
^g^m^yang

benar, dan yang yuga dijanjikan oleh-Nya bahwa Dia akan mengunggulkan

agam nya atas semua ag m .

Terakhir Allah Sg menceritakan tentang Rasul-Nya berikut golongan-

Nya yang terdiri dari orang-orans pilihan. Allah memuji mereka dengan

pujian yang baik, dan juga menyebutkan sifat-sifat mereka dalam Taurat

dan Injil. Ini jelas sebagai bukti sangat kuat atas kebenanny^ngmembawa

Taurat, Injil, dan Al-Qur' an. Sesungguhnya orang-orang yang disebutkan

dalam kitab-kitab suci dengan sifat-sifat terkenal seperti itu memang benar

adanya. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orangkafir, bahwa

mereka mencari kekuasaan dan kesenangan duniawi.

Irulah sebabnya ketika melihat mereka, menyaksikan perilaku mereka,

keadilan mereka, ilmu meteka, kasih sayang mereka, sifat zuhud mereka

terhadap dunia, dan semangat mereka terhadap akhirat, orang-oranfl

Nashrani Syam mengatakan,"Orang-orang yang menemani Al-Masih Isa

itu tidak lebih baik daripada mereka." Orang-orang Nashrani Syam ini

lebih mengenal keutama n pata sahabat darrpada musuh-musuh mereka

kaum Rafidhah, yaitu orang-orangya;ng memiliki sifat-sifat kebalikan dari

sifat yang dituturkan oleh Allah dalam ayat rni dan juga 
^y^t-^yatlunnya,

"Barangsiapalangdibeipetunjuk olehAllab, ruaka dia lahlangnendapatpetanluk.

Dan barangsiapalangdinsatkan-l{1ta, maka kamu tidak akan mendEatkan seorang

peninpin pan)ang dapat rnenbei pennluk kepadarya. " (Al-Kahfi: 17)281

Surat dan Kurir-kurir Nabi Kepada Para Penguasa

Sepulang dari Hudaibiyah, Rasulullah *B menulis surat kepadz p^ra

penguasa di muka bumi. Beliau juga mengirim beberapa or^ngkurit untuk

281 Zad Al-Ma'ad (11 / 309-316).
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menemui mereka. Beliau menulis surat kePada penguasa Romawi. Dikatakan

kepada beliau, bahwa mereka tidak bisa membaca nrlisan kecuali yangada

pada cincin. Beliau kemudian membikin sebuah cincin dari perak, dan

diukiri hrlisan sebanyak tiga baris. Pada baris pefizm kalimat Muhanruad.

Pada baris kedua kaiimat Rasul. Dan pada baris ketiga kzhmatAllah.2s2 Surat

yang beliau kirimkan kepada para raja dan penguasa menggunakan hal itu.

sss

Pada bulan Muharram tahun ketujuh hiiriyah Rasulullah ffi mengutus

enam orang kurir dalam satu hari.

Yang pert^m^ ialah Amr bin Umayyzh Azh-Zhamri. Beliau

mengutusnya menemui raja An-Najasyi yang n ama aslinya adoJahAshamah

bin Anjar. Dalam bahasa Arab, Ashamah berarti pemberian. Karena

tertarik dan terpengaruh oleh surat Rasulullah ffi,ia kemudian masuk Islam

dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia termasuk orangyang cukup

menguasai Injii. Pada waktu meninggal dunia di Habasyah, Rasulullah ri&

menshalatlan ienazahnyasecara ghaib di Madinah. Demikian yang dikatakan

oleh bebetapaulama. Di antatanyaialahAl-Waqidi dan lainnya. Tetapi tidak

seperti yang merek a katakan,katena Ashamah An-Najasyi yangienazahnya

dishalatkan secataghaib oleh Rasulullah ffi bukan onngy^ngdikirimi surat

oleh beliau. An-Nafasyi yang kedua ini tidak dikenal, apakah masuk Islam

atau tidak. Berbeda dengan An-Najasyi Pertama yang ielas-jelas meninggal

dunia dalam keadaan Islam.283

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Sbabib Muslin sebuah hadits dari

Qatadah dari Anas, iaberkata, Rasulullah ffi pernah menulis surat kePada

raja-raja Parsi, kepadz raja-nia Romawi, kepada raia-raia Ethiopia, dan

kepada setiap penguasa diktator yang isinya mengaiak mereka kepada

Allah Yang Maha Tinggr, selain daripasa seorang saja Ethiopiayangketika

meninggal dunia beliau ikut menyembahyanginy^ secztz- g ib." "o

282 ShahihAl-fukhai(587\,KitabPakaian,BabSabdaNabi6,"Tidakbolehmengukitcincinseperticincinku."
283 ShahibAl-Btkhari(7333),KitabJenazah,BabTakbirEmpoatKaliPadaShalatJenazah.
284 ShahihLl*lin(1774/75),Kit^bJihadDanstrategiPetang,BabNabi6MenulisSuatKepadaRaja-RaiaKaft

Untuk Mengajak Mereka Kepada AlhhTa'ala.
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Kata Abu Muhammad bin Hazm, "Sesungguhnya An-Najasyl yang

pernah ditemui oleh Amr bin Umayyah Azh-Zhamiatas perintah Rasulullah

lainnya. Namun yang diunggulkan ialah pendapat Ibnu Hazm.29s

ttt

Rasulullah ffi mengidm surat kepada An-Najasyi yang isinya, "Dengan

menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dari
Muhammad utusan Allah kepada An-Najasyi taja Habasyah, Masuk Islarnlah

Anda. Sesungguhnya aku memania*an puji kepada-Mr:, ya Allah, Tuhan

satu-satunyaYangMaha Kuasa, Maha Suci, Maha Pemberi selamat, Maha

Pemberi arnan, dan Maha Ti"Sgr. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Isa

putera M*y* adalah ruh sekaligus kalimat Allah yang dilimpahkan kepada

Maryam yang mandd suci, dan terhormat. Ia mengandung Isa yang diciptakan

oleh Allah dari ruh serta tiupan-Nya, sebagaimana Allah menciptakan Adam

dengan tangan-Nya secara sendid. Sesungguhnya aku mengajak Anda untuk

menyembah Allah semat^y^ngtidak memiliki sekunr sama sekali, dan selalu

menaati-Nya. Ikutlah padaku, dan percayalah pada ajarar, yang aku bahwa,

karena sesungguhnya alor ini adalah seorang Rasul utusan Allah. Aku mengajak

Anda dan rakyat Anda supaya menyembah Allah Yang Maha Mulia lagi Maha

Agung. Aku telah menyampaikan nasehatku, maka terim abh n.Keselamatan

akan menyertai orang yang mau mengikuti penrniuk."

Rasulullah 6 mengirim surat tersebut lewat seorang kurir bernama

Amt bin Umayyah Azh-Zhami.

Kata Ibnu Ishak, sesungguhnya Umar pernah mengatakan secara

terus terang kepada An-Najasyi, "Wahai Ashamah, kewajibanku adalah

berbicara, dan kewajiban Anda adalah mendengarkannya. Aku harap kita

bisa saling perc ya, karena aku selalu berprasangka baik kepada Anda dan

merasa aman bersama Anda. Aku telah mengambil argumen yang keluar

dari mulut Anda sendiri. Injil yang ada di 
^ntat^Anda 

dan aku adalah saksi

yang tidak bisa ditolak, dan hakim yang tidak mungkin bedaku semena-

285 Zad Al-Mabd (I / 120).
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mena. Kita hatus menghormati dan perc y^ isinya. Terhadap sang Nabi

yang buta huruf ini, status Anda adalah seperti orang Yahudi terhadap Isa

putera Maryam. Sang Nabi ini telah menyebar utusalr-utusarunyl ke tengah

masyarakat luas. Aku banyak berharap dari mereka akan mendapatkan hasil

yang baik dan pahala yang ditunggu-tungp.Jadi umat Anda tidak perlu

merasa takut kepada mereka."

An-Najasyi menjawab, "Aku bersaksi bahwa sang Nabi yang buta

huruf inilah yang pernah ditunggu-tunggu oleh orang-orang ahli kitab.

Sesungguhnya kegembiraan Musa terhadap seorang penunggang keledai

sama seperti kegembiraan Isa terhadap seorang Penunggang unta. Betapa

pun melihat dengan mata kepala sendiri itu lebih berarti daripada hanya

sekadar mendengat beritanya."

Selaniutnya An-Najasyi menulis jawaban atas surat itu, "Dengan

menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kepada

Muhammad unrsan Allah, dari An-Naiasyi Ashamah. Semoga keselamatan,

rahmat, dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepada Anda,wahu sang Nabi

AUah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan satu-saflrnya.

Amma ba'du. Aku sudah menerima surat Anda dan sudah aku baca,

wahai Rasulullah, tentang masalah Isa yangAnda sampaikan. DemiTuhan

pemilik langit dan bumi, sesungguhnya Isa itu tidak lebih adalah seperti

yangAnda katakan itu. Kami sudah paham maksudAnda dengan berkirim

sruat, dan kami sudah punya hubungan dengan dekat sepupu Anda serta

teman-temannya. Aku bersaksi bahwa Anda adalah benar-benar seorang

Rasul utusan AUah yang seiati. Aku sudah berbai'at kepada Anda, dan juga

kepada sepupu Anda. Bahkan aku sudah pasrah penuh di hadapan Allah

Tuhan seru semesta alam."

An-Najasyi meninggal dunia pada tahun kesembilan hifriyah. Pada

suatu hari begitu mendengar berita kematiannya, Rasulullah ffi pergi ke

tempat shalat bersam 
^ 

ptrasahabat. Beliau menshalatkan jenazahnya secara

ghaib, dan bertakbir empat kali.

Menurut saya, ini adabh keraguan. Tetapi wallabu ahm. Penwrnyz

telah melakukan kesalahan. Ia tidak membedakan 
^rfiar 

An-Najasyi yang
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ienazahnyadisembahyangkan secara ghaib oleh Rasulullah 6 dan sahabat-

sahabatnya, karena ia percaya kepada beliau serta Pernah memuliakan

sahabat-sahabat, dengan An-Najasyi yang pernah dikirimi surat oleh

Rasulullah & unruk diajak masuk Islam. Mereka adalah dua orang yang

berbeda. Dengan tegas hal itu juga disebutlan dalam Shahih Muslim, bahwa

An-Najasyi yang dikfuimi surat oleh Rasulullah ffi bukan An-Najasyi yang

jenazahny a beliau shalatkan.286

ots

Rasulullah 6 mengutus Dihyat bin Khalifah AI-Kalbi kepada Kaisar

sang penguasa Romawi bernama Hfuaklius. Hampir saia ra masuk Islam,

tetapi tidak yadi. Ada yang mengatakan, ia sudah masuk Islam.

Ditiwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban dalam Sbahih lbni Hibban,

dari Anas bin Malik, ia betkata, Rasulullah ffi bersabda, "Siapa yang mau

pergi mengantarkan suratku ini kepada Kaisat, ia diianiikan masuk sutga."

Seotang sahabat bertanya, "Bagaiman a kalat ia tidak mau meneri matry a?"

Beliau bersabda, "Meskipun ia tidak mau menerimanya." Saat itu kebenrlan

Kaisat sedang menuiu ke Bait Al-Maqdis. Ia digelarkan hamparan permadani

y ang hanya khusus digunakannya. Setelah melemparkan sllfat Rasulullah

lffi, ia kemudian menyingkir. Dan ketika posisi Kaisar sampai pada surat

tersebut ia segera memungutnya.

"Siapa yang membawa surat ini?Jangan khawatir ia tetap aman!", seru

sang Kaisar.

Sahabat tersebut maju ke depan dan meniawab, "Aku."

"Kalau kamu ingin bettemu aku, temui aku nanti", kata sang Kaisar.

Beberapa waktu kemudian ia pun menemui sang Kaisar di istananya.

Setelah menyuruh untuk menutuP semua pintu istana, sang Kaisar menyam-

paikan pengumuman, "Ketahuilah, sesungguhnya Kaisar telah mengikuti

Muhammad, dan berarti telah meninggalkan 
^g 

m Nashrani."

286 ShahibMssln(1774/75),KitabJihaddanStrategiPetang,BabNabiSMenulisSutatKepadaRaia-RaiaKafit
Untuk Mengajak Meteka Kepada AllahTa'ala.
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Tidak lama kemudian serombongan pasukan datang dengan membawa

senjata yang sudah terhunus, dan langsung mengelilinginya.

"Kamu lihat sendiri aku tidak takut kehilangan kekuasaanku kan?",

kata sang Kaisar kepada utusan Rasulullah 6 itu.

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhai dan Shahih Mu.rlim sebuah itwayat

dari Rasulullah #, sesungguhnya beliau menulis surat kePada Hiraklius yang

isinya,

"DenganmenyebutnamaAllahYangMahaPengasihlaglMahaPemwah.

Dari Muhammad utusan Allah dituiukan kepada Hiraklius pengunsa

Romawi. Sal,am sejahtera semoga selalu melanda orutg'orang yang

mengikuti l<ebenorcm. Sy ahAan, sestmguhny a aku bennal<sud mengaia)oru.t

lepadalslnn.Masuklahlslamnrrntilcrrnwal<nntenteratn.Masuklahlslam

niscaya Allah al<nn menganugerahimu dua Dahala sel<.aligus. Jia l<amu

berpaling dan aja)a n y mg mulia ini, mal<a lannu al<an menanggmg dasa

Jang tlrarnat besar. "Hai ahli kittb, nrsriloh (berpegang) l<cpada swtu

l<.alimat (l<ercapan) yang adak ala perselisilwn antnrd kami dan l<annu,

bahwa tiAlk kita semboh l<ecruli Allah dan tidak kita persekuu)<nn Dia

dengansesuaapundantidak(pula)sebaeiankiamenjadilansebagianymg

lain s eb agai T uhan s elntn Allnh. " J il<a mer el<a b er p aling mal<n laml<nnlah

lnpod" merel<a, "Sal<sikanlah, bahwa sexmguhnya l<nrni atalfrh arurlg

arangJangberserah diri (l<cpana Allahl ."'az

Selesai membaca surat tetsebut, terdengar suara gaduh yang cukup

keras sekali. Kami lalu sama keluat. Ketika inrlah aku berkata kepada sahabat-

sahabatku, "Inilah bukti bagi Ibnu Abu I(abasyah yang selalu ditakuti

kemunculannya oleh raja orang-orang Romawi ."Kata Hkaklius, "Aku yakin,

bahwa aiakan Rasulullah iip suatu saat pasti akan muncul ke permukaan,

sampai akhirnya Allah betkenan memasukkan aku ke dalam Islam."

tftt

Rasulullah # mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk

menemui Kisra yang nama aslinya Abrois bin Hurmuz bin Anusyzrvan.Ia

berani merobek-robek surat Nabi #. Mendengar laporan itu beliau berdoa,

287 Sbabih At-Btkbai (2941), Ktab Jibad,B?;b Ajakan Nabi is Pada Manusia Menuiu Islam Dan Nubuwat, dan

sbabih Milstin (1773/74)Dalamkttab dan bab yang sama seperti yang telah dikemukakan tadi.

r/anii,9,iql; t"/uq,ta7u 7'anll, Paaolollal, 233



"Ya Allah, tolong robek-robek kekuasaamrtya." Dan Allah pun berkenan

mengabulkan doa beliau. Secara tag1s iz dibunuh oleh puteranya sendiri

yang kemudiafl meflguasai tahtanya.288

Rasulullah ffi berkirim surat kepada Kisra yang isinya, "Dengan

menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang lagr Maha Pengasih. Dari
Muhammad utusan AIIah. Kepada Kisra sang penguasa agung Persia.

Semoga keselamatan selalu menyertai orang yang mau mengikuti petunjuk,

beriman kepada Allah berikut Rasul-Nya, serta bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah semata y^ng tidak bersekutu sama sekali, dan bahwa

Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul utusan-Nya. Aku menyampaikan

aiakmAllah kepada Anda, karena aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah

kepada seluruh umat manusia supaya beliau memberi peringatan kepada

orang-orangyang hidup ftatinya) dan supaya pastilah Q<etetapan azab)

terhadap orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat.

Jika menolak, Anda harus menangguflg dosa orang Majusi." Mendengar

surat ini, surat itu dirobek-robek oleh Kisra, Rasulullah 6 mendoakannya

celaka, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaann f a."za0

sot

Rasulullah ffi mengutus Hathib bin Abu Balta'ah untuk menemui

Muqauqis yang nama aslinya ialahJuraij bin Maenah penguasa Iskandaria dan

pemimpin utama orang-orang Qibthi. Ia mau membaca serta menanggapi

surat beliau ini dengan bai\ meskipun ia tidak mau masuk Islam. Ia memberi

hadiah kepada Nabi ffi seorang budak perempuan bernama Mariyah yang

memiliki seorang adik bernama Sirin dan Qaisri. Qaisiri dihadiahkan kepada

Hassan bin Tsabit. Selain itu Muqauqis juga memberikan hadiah kepada

Nabi 6 berupa seorang budak perempuan yang lain, seribu mitsqal emas,

dua puluh potong baju buatan Qibthi MesL seekor btghrl bernama Duldul

yang bagus, seekor keledai benxzarna belang, seorang budak beliau bernama

Mayur yang konon sepupup Mariyah, seekor kuda, sebuah gelas daikzca,

288 ShahihAl-Bakban(4424),KitabPerang-PerangSuci,BabNabi6MenulisSuratKepadaKismdanKaisar,
Abndd (l / 243, 305), dzn Ibru S a'ad (I / 199).

289 S habib Al-B*hoi (4424) dilam kiab dan bab yang sama seperti yang telah dikemukakan tadt, dan Ibn S a'ad

(t/lee).
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dan madu. Nabi 6 mengeluarkmtPetnyatlan lunum, "Pemimpin culas itu

begitu kikir dengan miliknya. Mudah-mudahan kekuasaannya tidak abadi."2eO

,fift

Rasulultah 6 mengutus Hathib bin Abu Balta'ah kepada Muqauqis,

penguasa Mesit dan Iskander;L^ yang isinya, "Dengan menyebut n ma

Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dari Muhammad hamba

sekaligus Rasul utusafl Allah. Kepada Muqauqis pemimpin besar kaum

Qibthi. Semoga keseiamatan selalu meflyettai onrtgyang mau mengikuti

petunjuk.

Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajak Anda memeluk agama Islam.

Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah

akan memberi Anda balasan pahala duakali. Teapi iika Anda menolak. maka

Anda harus ikut menanggung dosa otang-orang Qibthi. "LVabai ahli kitah

narikh (btrPtsood k.epada suatu kalinat (kentEan)yngtidak adaperselisiban antara

kani dan kama, bahwa tidak kita senbah kecaaliAllah dan tidak kitapersekuukzn

Dia dengan nsuatupm dan tidak (puk) rcbagian kita menjadikn vbagianlang lain

sebagaiTuban sekfuAlkh." Jika mereka berpalingnaka katakankh kepada mereka,

"s a ksi kan lah, babrua kani adakh nrang-orangJang benerah diri (kpada Allah). "

Surat ini dibawa oleh Hathib bin Abu Balta'ah. Begitu bertemu dengan

penguasa Mesir tersebut, ia mengatakan,"Jika sebelum An da ada Penguasa

yang mengaku sebagai Rabb Yang Maha Titggr, lalu ia dihukum oleh Allah

di dunia maupun di akhitat, maka ambillah pelaiaratpada orang lain.J^g^
sampai orang lain yang justru mengambil pel$ann dad Anda."

"Ietapi kami punya ag^m sendiri yang tidak akan kami tinggalkan,

kecuali demi agam a y Nry lebih baik dariny a", katany a.

"Aku mengajak Anda memeluk agama Allah, yakni 
^gam^ 

Islam", kata

Hathib. "Inilah agam yang dianggap cukup oleh Allah, sehingga manusia

tidak butuh yang lain. Sesungguhnya Nabi ini mengaiak manusia dengan

baik-baik. Meskipun dimusuhi dengan keras oleh orang-orang kafu Quraisy

dan orang-orangYahudi, tetapi ia diakui oleh orang-orang Nashtani. Demi

290 IbnuSa'ad(I/200)
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Allah, khabar gembira yang disampaikan oleh N{usa tentang Isa adaJah

seperti khabar gembfua yang disampaikan oleh Isa tentang Muhammad.

Dan zjakankami kepada Anda untuk mengikuti Al-Qur'an adalah sepefti

aiakanAnda kepada or ng-orang ahli Taurat untuk mengikuti Iniil. Kami

tidak menghalang-halansi Anda dari agama Al-Masih. Tetapi kami iuga

tidak memerintahkan Anda kepadanya."

,,sebenarnya aku sudah lama menunggu-nunggu tentang Nabi ini, dan

tefny^t^aku mendapati ia tidak memerintahkan sesuatu yang tidak disukai,

dan iuga tidak melarang sesuatu yang disenangi. Aku iuga tidak melihat ia

sebagai seorang tukang sihir yang sesat, atau seorang iuru ramal yang dusta.

Aku justru mendapati ia memiliki tanda nubuwat dengan mengeluarkan

sesuatu yang seharusnya disembunyikan dan mengkhabarkan sesuatu yang

bersifat rahasia. Aku akan memikirkannya tedebih dahulu'"

Ia kemudian mengambil surat dari Nabi .# tersebut, kemudian

menyimpannya dalam sebuah botol dari kaca. Lalu ia menyerahkan kepada

seorang budak perempuannya untuk disimpan dengan baik'

Selanjutnya ia meminta diambilkan kertas yang zkan ia tulisi dengan

menggunakan bahasa Arab, dan yang akan ia kirimkan kepada Rasulullah

ffi. Isinya adalah sebagai berikut:

"DenganmenyebutrwmaAllahYangMalwParyayanglagtMahaPmgalh'

Kep ada Muharurud bin Ab dullah, dmi Mu4au4is p emimpin b e s m l<anrn

Qibtht. Semoga keselatnatan sela\u menyertdi AndL' Antma ba'du'

Aku stilnh membaca surat Arlda, dan aku sudah paham apa yang Anda

sunpul<mdnt jugaajalanAnla.Akutahubahwamasihadaseatutgnnbi,

dm aku yakin ia al<ant mrmcul di Syun. ,\ku telah memulial<an utusan

Anda. Sel<armg akukiriml<ankepata ,\nd.a dua orangbulak perempuan

ymgmemikkit<edudul<mculatpurhrrmatdimaarnmg-arangQibthi,dan

juga seperanglat pal<aian. Aku juga menfludiahl<m kepota Andn seekor

biglwl rmatk bndar aan,\nna. Sekian. "

Hanyaitu fawaban Muqauqis. Ia tidak menyatakan masuk Islam. Kedua

budak perempuan tersebut bernama M zr.iryfudan Sirin. Sementara brgh^l y*g
bernama Duldul itu masih tetap adasamPai pada zarnanl'hohfah Mu'awiyah.2e1

29 1 N ashtu Ar'Rayyab, oleh Az-Zulu'i (y / 421,422).
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Rasulullah ffi mengutus Syuia'bin Wahab Al-Asadi unnrk menemui

Al-Harits bin Abu Syamir Al-Ghassani penguasa Balqa'. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Ishak dan Al-Waqidi. Ada yang mengatakan, S)*i^'

diutus unruk menemuiJibalah bin Al-Aiham. Ada yang mengatakan, untuk

menemui kedua-duanya sekaligus. Dan iuga ada yang mengatakan, untuk

menemui Hiraklius bersama Dihyat bin Khalifah.lYallahu a'larn'ze2

oso

Ketika Al-Harits bin Abu Syamir Al-Ghassani sedang berada di

tempat istirahatnya di Damaskus,2e3 Rasulullah ffi mengitim sepucuk

sutat kepadany^ y^ng diantar oleh Syuia' bin Wahab Al-Asadi. Tepatnya

sepulang beliau dari Hudaibiyah, "Dengan menyebut nama Allah Yang

Maha Penyayang lagr Maha Pengasih. Dari Muhammad Rasulullah, untuk

Al-Harits bin Abu Syamir. Semoga keselamatan selalu menyeftai ofang

yang mau mengikuti petuniuk, dan yang beriman serta Percaya kepada

Allah. Aku mengajak Anda untuk beriman kepada Allah semata yang tidak

memiliki sekutu sama sekali. Semoga kekuasaanmu lestari." Hal itu sudah

dikemukakan sebelumnya.2ea

oot

Nabi ffi juga berkirim surat kepada penguasa Yamamah betnama

Hatdzahbin Ali yang diantar oleh Salith bin Amr Al-Amifi. Isinya, "Dengan

menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dari

Muhammad Rasulullah, untuk Haudzah bin Ali. Semoga keselamatan

selalu menyeftai ofang yang mau mengikuti petunjuk. Ketahuilah, bahwa

s esungguhn y a agamaku akan tampil b eriay a ke s egenap peniuru. Masuklah

Islam, niscaya Anda akan selamat. Dan gunakan kekuasaanmu dengan

sebaik mungkin."

Ketika Salith datang dengan membawa surat Nabi ffi yang masih dalam

keadaanteftutuP, ia menyambut dan menghormati utusan beliau tersebut.

NasbtuAr-RaynbGV /424)
Al-Harits bin Abu Syamet Al-Ghassani.

N a s h br Al Rtywt OY / 424).
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Dan setelah membaca sruat itu, ia menolaknya dengan santun. Ia menulis

surat balasan kepada beliau, "Elok sekali ajakan Anda itu! Tetapi sayang

sekali, orang-orangArab takut akan kedudukanku. Ajak aku kepada pilihan

yang lain, niscaya aku akan mengikuti Anda."

Ia kemudian memberi hadiah yang cukup banyak kepada Salith,

termasuk beberapa potong pakaian tenun yang sangat indah. Salith

membawa semua hadiah kepada Nabi 6 dan melaporkan tugasnya. Setelah

membaca balasan dari penguasa Yamamah tersebut, belau bersabda,

"Sekalipun kamu meminta seekor cacing tanah, aku tidak akan memberi.

Mudah-mudahan segera runtuh kekuasaannya."

Dan ketika Rasulullah 6 pulang dari pedstiwa penaklukan kota
Makkah, Jibril &Pl datang menemui beliau untuk mengkhabarkan kalau

Haudzahtelah meninggal dunia. Mendengar berita duka inr beliau bersabda,

"Sestrngguhnya di Yamamah akaramuncul seorang pendusta yang mengaku-

ngaku sebagai nabi. Dan sepeninggalanku nanti ia akan dibunuh."

"Siapa yang akan membunuhnya, wahai Rasulullah?", tmtya" seorang

sahabat.

"Kamu dan teman-temanmu", jawab beliau.

Dan apa yang diramalkan oleh Rasulullah ,ffi ini belakangan memang

menj adi suatu kenyata^n yarrg benar-benar te{ adi.

Kata Al-Waqidi, sesungguhnya Arkun Damaskus, -salah seorang

pembesar kaum Nashrani-, pada suatu hari sedang bersama Haudzah bin
Ali. Ia bettanya kepada Haudzah tentang Nabi.

"Tidak Lamaia betkirim sruat mengajak aku masuk Islam. Tetapi tidak

aku penuhi",iawabnya.

"Kenapa kamu tidak memenuhi ajakannya?", tanya Arkun.

"Aku hatus setia pada agamaku sendiri, dan aku ini pemimpin suatu

kaum. Kalau aku mengikutinya, maka aku bukan lagi seorang pemimpin
yang punya kekuasaan", iawabnya.

"Baik. Demi Allah, seandainya kamu mengikutinya ia pasti akan

memberimu kekuasaan. Jadi sebaiknya kamu mengikutinya saia.h adalah
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seorang nabi berkebangsaan Arab yang iauh-iauh pernah disampaikan

oleh Isa puteta Maryam. Namanya tertulis di kitab Injil kami, yakni

MUHAMMAD RASULUT T A11.ZIS

ttt

Nabi 6 mengutus Salith bin Amt untuk menemui Haudzah bin Ali

Al-Hanafi di Yamamah, dan ia begitu memuliakan utusan beliau tersebut.

Ada yang mengatakan, Rasulullah W mengutus Salith bin Amt untuk

menemui Haudzah bin AIi dan juga Tsumamah bin Utsal Al-Hanafi guna

mengantarkan sruat ajakan masuk Islam. Haudzah tidak bersedia masuk

Islam, dan Tsumamah belakangan mau masuk Islam.

Mereka berenam inilah yang petnah diutus oleh Rasululloh & harrya

dalam waktu satu hari saia.2e6

ttttt

Nabi ffi menulis sepucuk surat kepada penguasa Amman, dan

mengutus Amt bin Al-Ash untuk mengantarkannya. Isinya:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha

Pengasih. Dari Muhammad bin Abdullah, kepadaJaifar bin Al-Julandi dan

Abdu bin Al-Julandi. Semoga keselamatan selalu menyeft^l onflgyang mau

mengikuti petunjuk.

Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyampaikan aiakanAllah kepada

kalian. Masuklah Islamlah, niscaya kalian akan selamat,katent aku adalah

seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada selutuh manusia untuk

membed peringatan kepada orang-orang yang hidup Qratinya) dan supaya

pastilah (ketetapan azab) terhadap otang-orang kafir. Jika kalian mau

mengakui Islam, aku akan memberi kekuasaan kepada kalian. Tetapi fika

kalian menolak Islam, maka kekuasaan yang ada pada kalian akan segera

sirna. Pasukan berkudaku akan berada di halaman istana kalian, dan

nubuwatku akan menggantikan kekuasaan kalian."

295 Nasbtu Al Raaut QY / 425)

296 Nasbbu Al Rtyat CrV t +ZS1i.
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Lebih lanjut Amr bin Al-Ash bercerita, "Aku pun segera berangkat

mengantarkan surat Rasulullah ffi. Begitu tiba di Amman, aku langsung

menemui Abid bin Al-Julandi yang terkenalnmah dan budiman.

"Aku ini utusan Rasulullah ffi untuk menemui Anda dan juga kakak

Anda", kataku kepadanya.

"Sebaiknya kamu temui dulu kakakku yang lebih tua dan lebih dahulu

berkuasa. Aku akan memberitahukan kepadar,ya supayaia membaca surat

Anda", katanya.

"Baiklah", kataku.

"Sebenarny a ap L y arrg Anda serukan?", tarry any a.

"Aku menyeru Anda untuk menyembah Allah semata yang tidak
bersekutu sama sekali, berhenti menyembah selain-Nya, dan bersaksi kalau

Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya", jawabku.

"Wahai Amr", katanya. "Anda ini kan pemimpin suatu kaum . Bagu-
mana reaksi ayahmu yang juga merupakan tokoh panutanku?"

"Ia sudah meninggal dunia, dan belum sempat beriman kepada

Muhammad 6", iawabku. "sebenarnya aku ingin sekali ia masuk Islam

dan mempercayubeliau. Semula aku juga berpendapat sepertinya, sampai

akhirnya Allah berkenan memberikan petunjuk kepadaku."

"Kapan Anda mulai ikut Muhammad?", tanyanya.

"Belum lama",jawabku.

"Di mana Anda masuk Islam ?", tartyanya,

"Di kediaman An-Naiasyi", iawabku. Aku beritahukan kepadanya

bahwa An-Najasyi sudah masuk Islam.

"Bagaimana dengan kaumnya? Apa reaksi mereka?", tafiy^rryz.

"Mereka tetap pauh dan taat kepadanya", jawabku.

"Lalu bagaimana dengan para uskup dan pendeta? Apakah mereka juga

tetap setia kepadanya?", tanyanya.

"Ya", jawabku.
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"Pikirkan baik-baik, wahai Amr", katanya. "sifat seseorang yang paling

memalukan ialah berdusta."

"Aku tidak berdusta. Dan hal itu tidak dihalalkan dalam agamaku",

kataku.

"Apakah menurut Anda, Hiraklius tahu kalau An-Naiasyi masuk Islam

?", tarryanya,

"Ya.\a tahu", jawabku.

"Bagaimana kamu tahu hal tttt?", tanyanya.

"An-Najasyi biasa memberikan iatah upeti kepada Hiraklius. Tetapi

begitu sudah masuk Islam dan memPefcayai Muhammad'i#,ramengatakan,

"Demi Allah, mulai hari aku tidak akan membayar upeti barang satu dirham

pun." Ketika Hiraklius mendengat ucaPan itu, si Yannuq saudaranyamarah

dan mengatakan, "Apakah Anda akan membiarkan budakmu itu menolak

membayar upeti dan menganut 
^gam 

Muhammad?."

"Aku tidak bisa berbuat 
^p^-aP^ 

terhadap seseorang yang memeluk

^gama 
berdasarkan kesadarannya sendiri. Demi Allah, seandainya karena

tidak meras 
^ 

s y^ngpada kekuasaan, aku pun akan melakukan sepettinya.

Aku akan masuk Islam dan Perc y^ kepada Muhammad."

"Pikirkan lagi ucapan Anda itu, wahai Amr", kata Abid Al-Julandi.

"Demi Allah, aku percaya kepada Anda", iawabku.

"Coba katakan padaku, Muhammad itu menyuruh apa dan melarang

apa",katanya.

"Beliau menyuruh untuk taatkepadaAllah Sti' dan melarang mendur-

hakai-Nya. Beliau meny'uruh berbuat baik dan menyambung hubungan

kekeluargaan. Beliau melarang ke zhahmarypermusuhan,berzina,meminum

khamat, dan menyembah batu, patung berhala, serta PaPan salib", iawabku'

"Elok sekali aiakannya itu. Sekiranya sependaPat denganku, tentu

kami akan sama-sama beriman kepada Muhammad. Tetapi kakaku itu

begitu sayang pada kekuasaannya. Ia merasa sangat berdosa iika sampai

meninggalk anny z begitu saia", katanya'

fanil,giql; kery@r, Tartt Pacolollal 241



"Tetapi kalau kakakmu bersedia masuk Islam, Rasulullah ffi akan

memberinya kekuasaan atas kaumnya. Beliau akan memungut shadaqah

dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin

mefeka", kataku.

"Sungguh itu akhlak yang baik", katanya.

"Beginrlah", jawabku.

"Apa itu zakat?", tanyanya.

Aku kemudian menjelaskan kepadanya tentang sebagian harta termasuk

betupa unta yangrq/ajib dikeluarkanzakatnya, sebagaimanayangditxtaiibkan

oleh Rasulullah ffi.

"Wahai Amr, apakah ternak-ternak kami yang tidak dipiarairyaterkena
kewa jiban zakat?", tarry arry a.

"Ya", jawabku.

"Demi Allah, kaumku pasti akan tertarik hal ini", katarrya.

Aku harus menunggu selama beberapa hari di depan pintu istana Jufar
Al-Julandi sambil menunggu Abid Al-Julandi yang sedang menghubungi

kakaknya untuk menceritakan semua yang ia dengar dariku. Pada suatu

halia memanggilku. Begitu masuk, beberapa orang pengawal memegang

tubuhku dengan catuyaflg sangat kasar. Aku memberontak.

"Biarkan ia berjalan sendiri", kataJufat

Ketika akan duduk, mereka melatangku. Aku kemudian memandngy^.

"Sampaikan apa kepeduaflmu", katanya.

Aku langsung menyerahkan sepucuk surat yang masih dalam keadaan

tertutup. Setelah membuka surat itu. Dan setelah membacanya sampai

selesai, ia kemudian menyerahkan kepada adiknya si Abid Al-Julandi untuk
ikut membacanya. Tampak sekali penampilan sang adik ini lebih santun dan

rumah darip ada kakiknya.

"Boleh kamu ceritakan padaku, bagatmana taflgg pan orang-orang

Quraisy? Apa yang mereka lakukan?", tany a Jufx kepadaku.

"Meteka banyak yang sudah menjadi pengikutnya", jawabku "Sebagan ada

yang dengan suka rela, dan sebagian ada yang karena dipaksa dengan pedang."
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"Siapa yang bersam arrya?", tafiyafiya.

"Banyak oraflgyang dengan suka rela memilih Islam darrprda 
^g 

m

lainnya. Mereka berpikir dengan menggunakzn akal, di samping karena

mereka yang semula sesat mendapatkan petunjuk Allah. Aku tidak tahu ada

seseorang yang masih dalam keadaan sepeni itu selain Anda. Jika sampai

hari ini Anda belum juga masuk Islam dan mengikuti Muhammad, kamu

akan diinjak-injak oleh pasukan berkuda dan kekayaanmu akan hancur.

Masuklah Islam, biar Anda selamat, dan Anda pun tidak akan kehilangan

kekuasaan atas kaum Anda. Jangan sampai Anda celaka oleh serangan

pasukan berkuda dan pasukan kaveleri."

"Tolong beri aku waktu sehari ini, dan kembalilah besuk", katanya.

Aku segera menemui Abid AlJulandi.

' \W'ahai Amr", katatty a, "Aku s eben atny a b erhatap ia mart masuk I slam.

Tetapi aku yakin ia masih merasa sayang atas kekuasaannya."

Besoknya aku kembali menemui Jarfar Al-Julandi. Tetapi ia tidak

mengizinkan aku masuk. Aku pun kembali menemui adiknya dan aku

ceritakan hal itu kepadanya.

"Baik. Aku akan berusaha membantu Anda unnrk bertemu dengannya",

katanya.

Akhirnya aku bisa bertemu denganJaifar. Ia kelihatan tampak murung

dan bingung.

"Aku sudah memikfukan ajakanmu itu", katanya. "Tetapi aku akan

meniadi orang Arab yang paling lemah dan bodoh kalau sampai aku

menyerahkan kekuasaanku begitu saja kepada otang lain. Aku yakin ia tidak

akan berani ke sini dengan pasukannya. Dan kalau pun mereka nekad akan

ke sini, maka tak pelak akan teriadi pertempuran yangsa;ng t sengit."

"Kalau begitu biar besok aku akan membuktiklnnya saja", kataku.

Mendengar ancamanku itu, kedua saudara tersebut kembali betunding.

"Kita tidak bisa mengabaikan ancamannya itu. Setiap orang y^ttg

dtajaknya tidak ada satu purr yang menolak",kata Abid kepadakakaknya.

Esoknya ada seorang kurir menemuiku yang mengkhabarkan bahwa
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kedua orang saudara itu bersedia masuk Islam. Mereka percaya kepada

Rasulullah 6. Mereka pun membiarkzn kami memungut kewaiibzn zakat

sebagaiman a yangberlaku. Akibatnya, meteka berdua menjadi pembantuku

atas orang yang menentangku.2eT

fi|t

Pada bulan Dzul Qa'dah tahun ke delapan hijriyah, Rasulullah ffi

mengutus Amr bin AI-Ash untuk menemuiJaifar Al-Julandai Al-Azd dan

Abid Al-Julandi Al-Azd. Mereka bersedia masuk Islam, danpercaya kepada

Rasulullah ffi. Mereka iuga membiarkanAmr untuk memungut kewaiiban

zakat sebagumanayang berlaku. Beginrlah keadaatmereka, sampai akhirnya

Amr mendengar berita wafatnya Rasulullah 6."'

00*

Rasulullah ffi menulis surat kepada Al-Mundzirbtn Sawi. Al-Waqidi

menuturkan sebuah nwayatberikut sanadnya, dari Ikdmah, ia berkata, aku

mendapati tulisan ini pada salah satu kitab Ibnu Abbas sepeninggalannya,

yang isinya, "Rasulullah & mengutus Al-Ala' bin Al-Hadhrami untuk

mengantarkan sepucuk surat kepada Al-Mundzk bn Sawi berisi aiakan

masuk Islam. Oleh Al-Mundzfu, surat beliau itu dibalas sebagai berikut:

"Amma ba'du. Wahai Rasulullah, aku sudah membacakan surat Anda

di hadapan penduduk Bahrain. Sebagian mereka adayangmerasa suka dan

tertarik pada Islam lalu ia menyatakan memeluknya.Tetapisebagian mereka

iuga ada yang tidak menprkainya,karcna lebih suka meniadi orang Maiusi

dan Yahudi. Tolong jelaskan kepadaku hal itu lebih laniut."

Rasulullah ffi membalas surat balasan itu, "Dengan menyebut nama

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dari Muhammad Rasul

utusan Allah, kepada Al-Mundzit bin Sawi. Salam sejahtera untuk Anda.

Aku ajak Anda bergabung dengan Allah Tuhan satu-satunya. Aku berasksi

bahwa tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah, dan bahwa Muhammad

zdalah hamba sekaligus Rasul utusan-Nya.

297 I bru S a'ad Q. / 201), dan Ahmad (tY / 423).

298 lbwSa'atlQ/201).
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Amma ba'du. Aku ingin mengingatkan Anda kepada Allah Yang Maha

Mulia lagi Maha Agung, karcta barangsiapa yang ingin membed nasehat

sebaiknya terlebih dahulu ia memberi nasehat kepada dirinya sendfui. Siapa

yaflg taat kepada utusan-utusanku berarti ia taat kepadaku. Siapa yang mau

menerima nasehat mereka berarti ia menedma nasehatku. Utusan-utusanku

telah memuji-muiiAnda, dan akube{anii akan menolongkaumAnda. Akan

aku perintah kaum muslimin membantu kaum Anda iika telah menyatakan

masuk Islam. Dan akan aku membantu memohonkan amPunan kepada

Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Selama Anda masih layak sebagai

seofang pemimpin, aku tidak akan memecat Anda dari iabatan Anda.

Dan bagi siapa yang melindungi pefemPuan Yahudi atau Majusi ia harus

membayar uPeti."2ee

lor

Rasulullah ffi mengutus Al-Ala' bin Al-Hadhfami menemui Al-Mundzir

bin sawi Al-Abdi, penguasa Bahfain sebelum beliau pulang dariJi ranah. Ada

yang mengatakan,ini terjadi sebelum Peristiwa penaklukan kota Makkah.

Ia bersedia menyatakan masuk Islam dan percaya kepada Rasulullah ii#.3m

ttl

Rasulullah 6 mengutus Al-Muhaiir bin Abu Umalyah Al-Makhzumi

untuk menemui Al-Harits bin Abdu Kullal AI Humairi di Yaman untuk

diafak masuk Islam. Ia meniawab, "Akan aku pikirkan dahulu."

rltlt

Rasulullah ffi mengutus Abu Musa Al-Asy'ad dan Mu'adz bin Jabal

ke Yaman sepulang beliau dari Tabuk. Ada yang mengattkan, Petistiwa

ini terfadi pada bulan Rabi'ul Awwal tahun sepuluh hifriyah. Mereka

mengajaknya masuk Islam. Sebagian besar penduduknya menyatakan masuk

Islam dengan suka rela,tatpa ada pepetangan'

299 I b w S a' ad (l / 202), dan N a s h bt ArRay a t SY / 420).

300 lbm S a'ad Q. / 202), dm Nathbt Ar'Rqyat (l\ / 419, 420)
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Selanjutnya Rasulullah 6 mengutus Alibin abuThalib kepadamereka.

Lalu ia bertemu beliau di Makkah dalam haji wada'.

trlt

Rasulullah ffi mengutusJarir bin Abdullah Al-Bajali kepada Dzul Kalla'
Al-Humaid dan Dzu Arnr untuk mengaiak mereka masuk Islam. Mereka

bersedia masuk Islam. Dan ketika Rasulullah Wwafat,Joarmasih ada di sana.

ttt

Rasulullah 6 mengutus Amr bin Umayyah Azh-Zhamri kepada

Musailimah sang pendusta dengan membawa sepucuk surat. Beliau juga

menulis surat lagi yang diantar oleh As Sa'ib bin Al-Awwam saudara Az-
Zubur, namun ia tetap menolak masuk Islam.3or

ttt

Rasulullah ffi mengirimkan sepucuk surat berisi ajakan masuk Islam

kepada Farwah bin Amr Al-Judzami. Ada yang mengatakan, beliau tidak

pernah mengirim surat kepadanya. Farwah adaJahseoranggubernur di Ma'an

yang diangkat oleh Kaisar. Setelah menyatakan masuk Islam, ia mengfuim

surat balasan kepada Rasulullah Wy^gmenyatakan bahwa ia telah masuk

Islam. Ia bahkan mengirimkan hadiah yang dititipkan kepada Mas'ud bin
Sa'ad berupa seekor bighal berwarna belangyang diberi nama Fadhag seekor

kuda yang diberi namaZhara\ dan seekor keledai yang diberi nama Ya'fur.

Demikian yang dikatakan oleh beberapa ulama ahli sejarah.

ttt

Farwat bin Amr Al-Judzami mengirimi hadiah kepada Rasulullah 6
berupa beberapa potong pakaian dar:r sutera yang dihias dengan emas. Dan

beliau berkenan menerima hadiahnya. Ia juga memberikan hadiah kepada

Mas'ud bin Sa'ad berupa dua belas auq kurma kering.

301 IbruSaadQ/209).
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Rasulullah 6 mengutus Iyasy bin Abu Rabfah Al-Makhzumi untuk

mengantarkan sepucuk surat kePada Al-Harits, Masruh, dan Nu'aim yang

semuanya berasal dari keluarga besar Bani Abdu Kullal Al-Humairi.3o2

Perang Khaibar

Kata Musa bin Uqbah, setibanya di Madinah dari Hudaibiyah, dan

baru berada selama kurang lebih dua P"l"h hari, Rasulullah & sudah harus

berangkat perang lagi ke Khaibar. Ketika masih berada di Hudaibiyah, Allah

0E memang telah memberitahukan hal ini kepada beliau.

Kata Malik, peristiwa penaklukan Khaibar teriadi pada tahun keenam

hifriyah. Sementara menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa peristiwa

ini terjadi pada tahun ketujuh hiiriyah. Abu Muhammad bin Hazm

memastikan, bahwa peristiwa ini ielas teriadi pada tahun keenam hiittyrh.

Barangkali perbedaan pendapat ini karena berdasarkan pada pethitungan

awal tahun, aptkah bulan Rabfd Awwal merupakan bulan kedatangan

Rasulullah ffi di Madinah, atau bulan Muhartam?

Dalam hal ini ada dua pendaPat. Menurut mayoritas ulama, awal tahun

itu dihitung mulai bulan Muharram. Sedangkan menufut Abu Muhammad

bin Hazm, yainr pada bulan Rabful Arvwal ketika Rasulullah 6 tiba di

Madinah. orang pertama yang membikin adanya tahun hiirryrh adalah

Ya'la bin Umayyah diYaman, sepertiyang diriwayatkan oleh ImamAhmad

dengan isnad yang shahih.3o3 Ada yang mengatakan, yaitu Umar bin Al-

Khathab +S pada tahun enam belas hiit y"h.

Kata Ibnu Ishak yang mendapat riway at da/j Az-Zuhri, dari Urwah, dan

dad Marwan bin Al-Hakarn sefta Al-Miswar bin Makhmmah, sesungguhnya

mereka berdua mengatakan, "Pada tahun teritdtnya peristiwa Hudaibiyah,

Rasulullah 6 sedang dalam perialanan pulang. Dan ketika berada di tengah

ialulr, antanMakkah dan Madinah, Allah 0H menwunkan kepada beliau sutat

302 Zad Al-Ma'ad Q / 123,124).

303 futtttAl-Bari(Vll/268).HaditsinilugadikaitkankepadaimamAhmadBinHanbddenganisnadyangshahih.

Juga d1iwayattan oleh Al-Hakim daltmAl-Mtstadrak\ll/423,424), Kitab Mengenal Pata Sahabat, Bab

Tentang Ya'la Bin Mu'audyah. A&-Dzahabi tidak mengomenari hadits ini.
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Al-Fath. Pada tahun itu pula Allah juga menaklukkan Khaibar untuk beliau.

" Allah menjanjil<an lnpod" l<nrnu hara rdtnpasan yang banyak yong dapat

l<nrnu on$il. Ma)<a disegera)<an Nyahara rampasut ini wtul<rnu."

Pada bulan Dzul Hijjah, Rasulullah W baru tiba di Madinah. Dan

setelah tinggal beberapa waknr di sana, beliau berangkat ke Khaibar pada

bulan Muharram. Beliau bethenti di Ar-Raji', sebuah lembah yang tedetak

ant^ra Khaibar dan Usfan. Beliau sempat merasa khawatir kalau sampai

orang-orang suku Ghathfan meminta bantuan kepada mereka. Sehingga

beliau harus bermalam di sana sampai pag. Pag-pagi sekali beliau baru

bergerak menghadapi mereka.

Rasulullah,ffi menugaskan Siba' bin Urfathat untuk menjaga Madinah.

Ketika Abu Hurairah tiba di Madinah, kebenrlan pada waktu itu Siba'

bin Urfathat sedang menunaikan shalat shubuh. Pada nka'at pertama, ia

mendengar Siba' membaca surat Matyam, danpada nkaat;a membaca surat

Al-Muthaffifin. Abu Hurairah berkata dalam batin, "Celaka ayah si fulan.

Ia punya dua takaratr. Jika menakar untuk dirinya sendiri ia melebihkan.

Tetapi jika menakar untuk or^nglania mengurangi."

Selesai shalat ia menemui Siba'untuk memberikan tambahan bekal,

Ialu ia menemui Rasulullah ffi danberbicara kepada kaum muslimin. Mereka

ikut memasukkan ia dan teman-temannya dalam daftat yang mendapatkan

bagan harta ghanimah. 3oa

Kata Salmah bin AI-Akwa', "Kami betangkat bersama Rasulullah ffi
ke Khaibar. Kami berjalan malam hari."

"Iolong Anda lannrnkan salah satu sya'ir Anda",kata seorang sahabat

kepada Amir bin Al-Akwa', salah seorang penyair terkenal.

Amir pun segera melantunkan sya'ir:

Ya Allah, sekiranya tidak ada Engkau
niscaya kami ti d ak berol eh petunjuk,
kami tidakbershadagah, dan kami tidak shalat
Sebagai febusan untuk Engkau,
tolong beri ampunan atas apa yang telah kami usahakan

dan tolong teguhkan langkah kami

304 Ahmad (I/345,346. KrtaSyaikh As-SyakL, isnadnya shahih.
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saat kami nanti bertemu musuh

turunkan ketenangan Pada kami
jika ketika genderang perang ditabuh

kami pun maiu meradang

dan bantulah kami dalam peperangan ini

"Siapa yang melantunkan sya'ir itu?", tanya Rasulullah M,

"Amir", jawab salah seorang sahabat.

"semoga Allah senantiasa merahmatinya", kata beliau mendoakannya.

"Tentu, wahai Rasulutlah. la akan mati syahid iika kita memberinya

kesempatan",kata. seorang sahabat yang lain.

Setibanya di Khaibar kami segera mengePung mereka, sampai kami

merasakan kehausan yang sangat berat. Tetapi kemudian Allah berkenan

menaklukkan Khaibar.

Setelah Khaibat berhasil ditaklukkan, menielang malam hari mereka

menyalakan api yangcukup banyak.

"Api apa itu? Kenapa mereka menyalakannya?",tanya Rasulullah begitu

melihat pemandangan iru.

"Mereka membakar dagqngl', iawab seorang sahabat.

"Daging apa?", tanya beliau.

"Daging keledai piaraan", iawabnYa.

, "Buanglah dan pecahkan beiana yang digunakan unhrk itu",katabeliau.

"!(ahai Rasulullah, kenapa harus begitu? Bagaimana kalau setelah itu

dicuci saia?", tanya seorang sahabat y ang lun lag1.

"Begitu juga bagus",iawab beliau.

Ketika pasukan sudah berbaris dan hendak melakukan peftemPufan,

tiba-tiba seofang pasukan musuh bernama Mathab maiu ke depan sambil

menghunus pedang dan melantunkan sya'ir:

KJtaibar tahu,,

namaku adalah Marhab
yang lihai memainkan seniata

karena aku adalah seorang pahlawan

yang sudah teruii keberaniannYa

dan sebentar lagi api pertempuran akan berkobar
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Mendengar itu, si Amir menyahut dengan lantunan sya'tnya:

Khaibar juga tahu,
namaku adalah Amir
yan 6 pand ai m en ggun akan senj ata
karena aku adalah seorangpahlawan yang gagah berani

Tak pelak mereka pun tedibat dalam perkelahian seru, dan saling

melancarkan serangan. DaIam satu iurus serangan, Amir sudah berhasil
menjatuhkan pedang Marhab. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Amir
untuk menebaskan pedangnya dari aahbawah. Tetapi sayang, pedang itu
justru tepat mengenai pelupuk m^t^nya sendiri, sehingga ia tewas seketika.

"Orang-orang mengira amal si Amir hilang", kata Salmah kepada

Rasulullah iiF.

"Bohong orang yang mengatakan seperti itu", sangkal beliau. "sesung-

guhnya ia mendapatkan dua pahala sekaligus -sambil mengacungkan dua
jai-karenaia adalah seorang yang^mattaat kepada Allah sekaligus seorang

yang berjuang di jalan-Nya. Jarang sekali ada orang Arab dia yang berani

maju perang dan mendapat sesuatu seperti dia."30s

ftt

B.grto tiba di Khaibar, Rasulullah ffi segera menunaikan shalat shubuh.

Ketika pasukan kaum muslimin sudah siap-siap melakukan penyerangafl,

penduduk Khaibar justru sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Sebagian

mereka adayangpergi ke ladang. Tetapi begitu melihat rombongan pasukan,

mereka kaget sambil berteriak-teriak, "Demi Allah, itu pasti Muhammad!
Itu adalah Muhammad dan pasukannya!" Mereka sama kembati dan berlad
menuju benteng mereka.

"AUah Maha Besar, hancurlah Khaibar! Allah Maha Besar, hancudah

Khaibar!", seru Nabi. "sesunguhnya setiap kita berhenti di pelataran suatu

kaum, maka tersingsinglah pagl milik orang-orang yang mau menerima
peringatan."3ffi

305 ShahihAl-Bttkhan(4196),KitabPetang-PetangSuci,BabPerangKhaibar, danShahihMtaslin(1802/123),Kitzb

Jihad dan Suategi Perang, Bab Perang Khaibar.
306 SbahibAl'B*han(4197),bttabdanbabyangsama.,SbabihMulnQl56/120),I,ttabdanbzbyrngstma,,At-

Timid{ (1550),Kiab Pepetangan, Bab Rumah-rumah drnGor-gor,An-Nasa'i (547),Kitzbwaktu-waktu
shalat, Bab Athir Waktu Shalat Dzuhur,dmAbnad (ll1/102).
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Dan ketika Rasulullah ffi sudah dekat, beliau membedkan komando,

"Berhenti!" Setelah pasukan berhenti, beliau memanjatkan doa, "Ya Allah,

Tuhan pemilik ketujuh tingkat langit berikut yang dinaunginya, Tuhan

pemilik tufuh lapis bumi berikutyangdikandungnya, Tuhan pemilik setan-

setan dan yang mereka sesatkan, sesungguhnya kmi memohon kepada

Engkau akan kebaikan daerah ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan

^p^ 
yang ada dt dalamnya. Dan kami berlindung kepada Engkau dari

keburukan daerah ini, keburukan penduduknya, dan keburukai aPa yaflg

ada di dalamnya." Dengan menyebut nama AIIah, ayo kalian maju terus!"307

Pada malam hari, ketika hendak memasuki benteng tersebut, Rasulullah

ffi bersabda, "Sungguh aku akan berikan bendera ini kepada seseorangyang

pada tangmnya Allah akan memberi kemenangan, dan yang mencintai Allah

serta Rasul-Ny"." Semalaman orang-orang sibuk dan ramai membicarakan

mengenai siapakah orang yangakan diberikan bendera oleh Rasulullohffi.

Prgr-prgr sekali mereka sama berbondong-bondong menghadap beliau.

Mereka semua berhatap agar diberi bendera tetsebut.

"Di mana Ali bin Abi Thaiib?",tarrya Rasulullah.

"Dia mengeluh matanya sedang sakit, wahai Rasulullah", jawab salah

seorang mereka.

Mereka kemudian menjemputAli dan membawanya menghadap beliau.

Setelah diludahi dan didoakan oleh beliau, seketika mata Ali sembuh dan

seakan-akan sebelumnya tidak sakit. Selanjutnya beliau memberikan bendera

itu kepada Ali.

"Wahai Rasulullah, aku akan perangi mereka sampai mereka seperti

aku", kata Ali.

"Laksanakanlah dengan dan tidak usah terburu-btru", kata Rasulullah.

"Tenanglah saat kamu berhenti di wilayah mereka. Af aklah mereka masuk

Islam. Beritahukan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka

penuhi yang ada dalam ajann Islam. Demi Allah, sesungguhnya Allah

307 Ibru Hiyan Qll/276).J:uga &nwzlyatkan oleh Al-Hakim dabmAl-M*adrak@aaQ,Ktttblbadah-Ibadah
Haji, Bab Doa Ketika Melihat Sebuah Desa yangAkan Dimasuki. Katanya, isnad hadits ini shahih, meskipun

tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhati dan Muslim, dan disetuiui oleh Adz-Dzahtbi.
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memberikan petunjuk kepada seseorang berkat jasamu, adalah lebih baik

bagimu daripada kamu memiliki unta sebanyak satu jurang penuh."308

Marhab keluar sambil melantunkan sya'it:

Aku adalah anakyang oleh ibuku
dibert nama Marhab
yang lihai memainkan senjata

karena alat adalah seorang pahlawan
yang sudah teruji keberaniannya

dan sebentar lagi api pertempuran akan berkobar

Mendengar tant^ngzn itu, Ali segera maju dan membalas lantunan

sya'irnya:

Akulah oran7 yan7 oleh ibuku
diberi nama sang singa

akan alru terkam siapa yan6, berani menghadang

akan alu bunuh dengan cepat lawan-lawanlat

Sehabis berkata begitu, Ali langsung memukul kepala Marhab hingga

tewas seketika. Maka kemenangan berada di tangan Ali.3oe

Ketika posisi Ali *& sudah berada di dekat benteng pertahananmereka,

ada seorang Yahudi yang mengawasi dari atas benteng.

"Siapa kamu?", taflyanya,

"Aku Ali bin Abu Thalib", jawab AIi.

"Kamu naik saja kalau berani",katanya.

Kata Musa bin Uqbah yang mendapatkan riwayat dari Az-Zuhri dafl Abu

Al-Aswad, dari Urwah dan Yunus bin Bakir, dari Ibnu Ishak, dari Abdullah bin

Sahal, salah seorang dari keluarga besar Bani Haritsah, dariJabir bin Abdullah,

sesungguhnya Muhammad bin Maslama lah yang membunuh Marhab.

KataJabt dalam haditsnya, "Orang Yahudi bernama Marhab itu keluar

dari benteng Khaibar dengan membawa senjata. Setelah melantunkan sya'ir,

ia mengeluarkan tantangan, "Siapa yang berani berkelahi satu lawan satu

melawan aku?"

308 SbahibAl-B*bai(4210),KitabPerang-PerangSuci,BabPerangKhaibar,dmSbahibMulinQa06/34),Ktttb
Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, Bab Salah Satu Keutamaan Ali bin Abu Thalib &.

309 Shahih Musln (1807 / 132),Ktt^bJihad dan Strategi Perang, Bab Perang Dzu Qarad dan l-ainnyr.
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"Ayq siapa yangberani melayani tantangan orangini?", tanya Rasulullah.

"Aku, wahai Rasulullah", jaurab Muhammad bin Maslamah sambil

mengacungkaniai. "Aku akan membalas dendam atas kematian adikku."

Yang dimaksud ialah Mahmud bin Maslamah yang tewas dalam

pertempuran Khaibar.

"Majulah dan hadapi ia",kata Rasulullah.

Sesaat beliau berdoa, "Ya Allah, tolong bannrlah ia mengalahkan lawan-

nya."

Ketika posisi keduanya sudah begitu dekat, mereka terhalang oleh

sebatang pohon. Cukup lama meteka saling mengintai dan menunggu

kesempatan yang baik untuk melancarkan serangan ke arah lawannya.

Tetapi akhirnya mereka terlibat dalam petkelahian yang seru. Muhammad

bin Maslamah berhasil memukul lawannya sehingga pedangnya terlempar.

Kesempatan ini segera ia gunakan untukmembunuh lawannya.3'o Demikian

yang dikatakan oleh Salmah bin Salamah, dan Maima'binJarryah, "Sesung-

guhnya Muhammad bin Maslamah lah yang membunuh Marhab."

Kata Al-Waqidi, ada yang mengatakan, bahwa Muhammad bin

Maslamah berhasil menebas sePasang kaki Marhab sehingga Putus.

"Kenapa kamu lakukan ini padaku, wahai Muhammad?",tanyaMathzb

sebelum menghembuskan nafas yangterakhfu.

"Rasakan pedihnya kematian seperti yang Pernah dirasakan oleh

mendiang adikku, Mahmud."

Pada saat y^ngs^m ,Ali bin Abu Thalib +$;,lewat. Setelah membunuh

Mahtab, ia mengambtlhartanya.Akibatnya, Muhammad bin Maslamah dan

Ali bin Abu Thalib menghadap Rasulullah ffi untuk menanyakan tentang

hatanmpasan Marhab.

"Wahai Rasulullah, setelah memotong kedua kakinya aku biarkan

supaya ia merasakan sakitnya kematian. Dan sebenarnya zku bisa segera

menghabisi nyawafiya", kata Muhammad bin Maslamah.

310 lbnaHiyan(l/282),Ahmzd(Ill285),danAl-Hakimdalamll-MrctadrakSll/436),KitabMengenalPara
Sahabat, Bab Utsman mengurus Muhammad bin Maslamah sebagai Panglima Perang. Al-Hakim dan Adz-

Dzahabi tidak mengomentari haditsri.l)htt,Dak'ilAt-Nfitwat,olehAl-Baihaqi (v/215).
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"Apa yang ia katakan itu benar. Tetapi akulah yang membunuh Marhab

setelah kakinya telpotong:', kata Ali.

Akhirnya, Rasulullah 6 memberikan pedang, tombak, pisau, dan

senjata lainnya milik Marhab kepada Muhammad bin Maslamah. Di tengah

keluarga Muhammad bin Maslamah tersimpan pedang Marhab bersama sahr

lembat cata;tarr yang tidak ia ketahui, sehingga akhirnya catlt^fl itu dibaca

oleh seorang Yahudi berbunyi,

lni adalah pedang Marhab
siapa memakainya ia akan binasa.stt

Setelah Marhab tewas, tampillah saudaranya, Yasir. Az-Zwbm pvrr

segera maju untuk melayaninya berkelahi satu lawan satu.

"lfahai Rasulullah, apakah puteraku akan membunuhnya?", tanya

Shafiyah ibunda Az-Zabur.

"Insya Allah puteramu akan berhasil membunuhnya?", jawab Rasulullah.

Dan ternyata Az-Zubak memang berhasil membunuh lawan andingnya

itu.312

Kata Musa bin Uqbah, menyaksikan hal itu orang-orangYahudi segera

memasuki benteng pertahanan Alpanus milik mereka, benteng itu cukup

kokoh. Selama hampit dua puluh hari Rasulullah ffi mengepung mereka.

Tetapi karena letak bentengini berada di kaurasan yanggersang dengan suhu

udara yang sangat panas, kaum muslimin merasa kepayahan dan tersiksa.

Mereka menyembelih beberapa ekor keledai, tetapi Rasulullah 6 melarang

mereka memakannya.

Selanjutnya muncul seorang budak penduduk Khaibar betkebangsaan

Habasyah yang sehari-hari bertugas menggembalakan sekawanan domba

milik tuannya. Melihat orang-orang Khaibar memegang senjata ia bettanya,

"Kaliari mau ke mat:ra?"

"Kami akan memetangi seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi",

jzwab salah seorang meteka.

377 Dala'ilAr-Nubypyat,oleh Al-Baihaqi (V/216).
372 Dah'il An-Nfitrryat,oleh Al-Baihaqi [V/217).
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Mendengar disebut kata-katanabi, tiba-tibaia jzdr teringat pada Nabi

6. Dengan menggiring kawanan dombanya ia menemui beliau.

" Apa yangAnda katakan? Dan aPa yof,rgAnda serukan?", ttrryaflya.

"Aku mengaiakkepada,Islam, mengajak untuk bersaksi bahwa tidak

ada Tuhan sama sekali selian Allah serta aku adalah Rasul utusan Allah, dan

mengaj ak untuk tidak menyembah selain-Nya", iawab beliau.

"Bagaimana seafldainya aku bersaksi dan beriman kepada Allah?",

t,.r.ryLnya,.

'Jika kamu mati tetap seperti rn:, kamu akan masuk surga", iawab beliau.

Dan setelah menyatakafl masuk Islam, iaberkata, '\Ufahai Nabi Allah,

domba-domba ini adalah arn nat otang lain."

"Kalau begitu lepaskan dan giringlah meteka ke tanah lapang yang

berkerikil. Alah lah yang nanti akan mengembalikan amanat ini", kata beliau.

Setelah dilepaskan, beberapa waktu kemudian kawanan domba itu

akhirnya memang pulang sendiri kepada pemiliknya seorang Yahudi.

Belakangan ia baru tahu kalau penggembalanya telah masuk Islam. Pada

suatu hari, Rasulullah 6 berditi dan berpidato di tengah-tengah kaum

muslimin. Selain menyampaikan beberapa nasehat, beliau menganiurkan

mereka untuk berfihad melawan kaum kafir. Dan dalam suatu PePerang rt

yang terjadi aflt^rapasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum Yahudi,

budak ini ikut terbunuh. May^trty^ digotong oleh bebetapa orang temaflny^

ke markas, kemudian dibawa masuk ke dalam sebuah tenda. Mereka

yakin Rasulullah 6 sedang betada di dalam. Tidak berapa lama kemudian

beliau keluat dan betsabda kepada sahabat-sahabatnya, "Sungguh Allah

telah memuliakan budak malang ini. Allah akan membaw^rty^ pada suatu

kebaiikan. Aku melihat di dekat kepalanya ada dua bidadari. Padahal ra

belum pernah shalat sama sekali."313

Kata Hammad bin Salamah, diriwayatkan dari Tsabit, dad Anas,

seseorang menemui Rasulullah ffi dan bertanya, "Ifahai Rasulullah, aku

ini orang Negto, buruk muka, betubuh bau, dan miskin. Kalau aku ikut

memerangi mereka sampai aku mati, apakeh aku akan masuk sutga?"

313 Dala'il An-Ntturn'at, oleh 1J-Bzrh^qt Qy / 220,221).
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"Tentu", jawab beliau.

Ia pun segera maju, lalu ikut bertempur dengan gigih sampai tewas.

Rasulullah 6 menghampiri mayatnya dan berdoa, "semogaAllah membuat

tampan wajahmu, membuat harum atorna tubuhmu, dan membuat banyak

hartamu."

Dan setelah berdoa seperti itu beliau bersabda, "Aku melihat se-

pasang bidadari yang menjadi istednya sedang memperebutkan jubahnya.

Mereka masuk ke sela-sela kulit dan kain jubahnya."314 Kata Syaddad bin

Al-Had, seorang dusun menemui Nabi 6. Setelah menyatakan beriman

dan mengikuti beliau ia kemudian berkata, "Aku ingin ikut hijrah bersama

Anda." Rasulullah 6 kemudian belpesan kepada sebagian sahabatnya untuk

memberikan tempat tirrggrl dan santunan pada orang dusun tersebut. Ketika

terjadi sesuatu peperangan, orang dusun ini ikut berangkat bersama pasukan

kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin mendapat kemenangan dan

mendapatkan sejumlah harta rampasan perang, Nabi 6 membagi harta

rampasan perang tersebut pada sahabat-sahabatnya termasuk orang dusun

tersebut. Dan ketika diberikan padany a bagian dari hata rampas an perang,

ia bertanya, "Hatta apakah ini?." Seorang sahabat menjawab, "Ini adalah

bagianmu yang dibagikan oleh Nabi dari harta rampasan perang." Setelah

menerimanya, ia membatrrabag1annya tersebut ke hadapan Rasulullah.

"Hzirta apa iti, wahai Rasulullah?", tanymya.

"Itu harta bagianmu", jawab Rasul.

"Bukan untuk ini aku ikut Anda", katanya, "Tetapi aku ikut Anda

dengan hanpanleherku ini akan terkena bidikan anak panah,lalu aku tewas

kemudiafl dimasukkan ke surga."

"Kalau kamu benar-benar ikhlas dengan 
^p^ 

y^ng engkau ucapkan,

pasti Allah akan mewufudkan cita-citamu",kata Rasul.

Setelah turun di medan lagi dan bertempur dengan gigih akhirnya ia

tewas. Jenazahnya. dibarva ke hadapan Rasul6.

"Benarkah ini dia otangnya?",tanya Rasul.

374Dah'ilAr-Ntbunut,olehAl-BathagiQV/221).
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"Beflar", iawab salah seorang sahabat.

"Rupanya ia benar-benat ikhlas dengan :ucapantry^, sehingga Alluh P*
mewujudkan cita-citany a", kata Rasul.

Rasulullah ffi lalu mengkafani jenazahnya dengan menggunakan kain

jubah beliau. Dan setelah itu beliau menshalatinya. Di antar^ doa yang beliau

panjatkan saat itu ialah, 'Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini telah berhijrah

pada ialan-Mu, dan ia gugur sebagai syahid. Aku meniadi saksinya."3ls

Kata Al-Waqidi, orang-orang Yahudi kemudian berpindah ke benteng

Az-Zubur, sebuah benteng perlindungan sangat kokoh yang tedetak di

dekat sebuah biara. Setelah Rasulullah ffi tinggal di sekitar daerah tersebut

selama beberapa hari, muncul seorang Yahudi bernam a Ghazal dan berkata

kepada beliau, "lWahaiAbul Qasim, sekalipunAnda menungs di sini sampai

sebulan, mereka tidak ambil pusing. Soalnya mereka memiliki persediaan

makanan serta minumanyang cukup. Mereka iuga punya sumber mata air.

Malam hari mereka keluar untuk minum dari sumber rnata air tersebut,

kemudian kembali lagi ke benteng perlindungan mereka dengan 
^m 

n.

Dan jika Anda berani menutup sumber mata air itu, mereka pasti akan

mengadakan perlawanan yang sengit kepada Anda."

Rasulullah ffi sama sekali tidak merasa gentar dengan ancaman itu.

Beliau mendatang1mata air itu. Mengetahui beliau telah menutupnya, mereka

keluar dari benteng dan melancarkan seranganyangseru terhadap pasukan

kaum muslimin, sehingga ada bebetapa orang yang tewas. Sementara di

pihak kaum Yahudi ada sepuluh orang pasukan yang terluka. Tetapi akhirnya

Rasulullah ffi berhasil menaklukkan mereka."316

Selanjutnya, Rasulullah ffi mengalihkan sasaran kepada penduduk

Kutaibah. Al-Wathih dan As-Sulalim yang berlindung di benteng pertahanan

milik Ibnu Abu Al-Huqaiq yang iuga terkenal sangat kokoh. Mereka tidak mau

keluar dari sana. B.gto kokohnya benteng ini sehingga sulit ditembus, maka

Rasulullah ffi melempari mereka dengan senjata manjaniq. Merasa terdesak

315 An-Nasa'i(1953),KitabJenazah,BabMenshaladOrang-OrangyangMatiSyahid,Dala'ilAn-Niltwatoleh
Al-Baihaqi GV /221,222) dengan tedaksi yang senada, Ath-Thahawi dalam S.yarab Ma'ani Al-Atsar A/505,
506), dan Al-Hakirn dalam Al-Msstadrak\ll/ 595/ 596),Kttab Mengenal Para Sahabat, Bab yang Disebutkan

Oleh Syaddad bin Al-Hadi. Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar atas hadits itu.

3 1 6 D a la' i I A n -N t b r wa t, oleh,\l-B alhryi (lY / 224).
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dan bma-lama bisa hancur binasa, karena terus dikepung oleh Rasulullah

selama hampir setengah bulan, akhitnya mereka mengajukan damai kepada

beliau. Ibnu Abu Al-Huqaiq mengutus seofang kurir menemui Rasulullah

dengan membawa pesan, "Aku ingin keluar unnrk berbicara dengan Anda."

Karena Rasulullah setuiu, Ibnu Abu Al-Huqaiq akhirnya keluar. Ia berdamai

dengan Rasulultah untuk menjamin keselamatan semua pasukan yatg ada

di dalam benteng berikut anak dan isteri. Sebagai imbatannya mereka akan

meninggalkan semua jenis hatta mereka untuk beliau. Mereka lalu keluar

dari tanohKhaibar bersama anak isteri tanpa memb awahafiaapa pun, selain

pakaian yang menempel di tubuh.

"Kalau sampai ada sesuatu yang kalian sembunyikan, jaminan Allah

dan jaminan Rasul-Nya akan lepas dari kalian", kata beliau memperingatkan

mereka saat hendak meninggalkan Khaibar. Mereka kemudian berdamai

kepada beliau atas hal itu.317

Kata Hammad bin Salamah, karni mendapatkan iwayatdari Ubaidillah

bin Umar, dari Nafi ', dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah 6 memerangi

penduduk Khaibar. Beliau berhasil menguasai kebun kurma dan tanah-tanah

mereka, sehingga memaksa mereka harus bedindung ke istana mereka.

Mereka kemudian berdamai, dengan ketentuan bahwa mereka akan diusif

dari Khaibu dengan hanya membawa kendaraan saia berikut muatannya.

Sementara Rasulullah ffi berhak mendapatkan emas dan perak. Syarat lain,

meteka tidak boteh menyimpan atau menyembunyikan sesuatu apa pun. Jika

mereka melanggar syant-syatut tersebut, keselamatan mereka tidak terfamin,

dan pe{anjian damai me niadtbatil. Tenyatamereka menyembr:nyikan sebuah

kantong kulit berisi emas dan harta lain milik Huyay bin Akhthab yangiabawa

ke Khaibat datam peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadhir

"Di mana kamu sembunyikan kantong perhiasan Huyay bin Akhthab?",

tanya Rasul kepada paman Huyyai bin Akhtab.

"Sudah habis untuk biaya perang dan belania-belanialunnya", iawabnya.

"Masa perianiim sudah hampir selesai, tetaPi hattanytyang disimpan

sangat banyak", kata Rasul.

377Dala'ilAr-Ntbtwat,olehAT-BaihaqiSY/225,226).
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Rasulullah ffi lalu menyerahkan paman Huyyai bin Akhtab ini kepada

,frz-Zubatruntuk diberi pelaiannatas pengkhian t^ninya' itu. Ia kemudian

memasuki sebuah tempat reruntuhan.

,,Aku pernah melihat Huyyai memasuki temPat reruntuhan ini, dan

betputar-putar di sekitar sini", kattrtya.

Pansahabatkemudian mengitari tempat tersebut, dan akhirnya mereka

mendapati kantong yang dicari di temPat tersebut. Rasulullah ffi membunuh

kedua putera Ibnu Abu Al-Huqaiq, yang salah satunya adalah suami Shafiyah

binti Huyyai bin Akhtab. Beliau menauran kaum wanita dan kaum zrnzk-ane-k

mereka. Dan beliau membagi-bagikan harta mereka kepada pata sahabat.

Ketika hendak mengusir mereka, salah seorang mereka berkata, '\W'ahai

Muhammad, tolong biarkan kami menggm p tanah ifli, dan hasilnya kita

bagi menjadi dua. Separoh untuk kami, dan separoh lagi untuk Anda. Kami

tentu lebih ahli mengganp ttnahini daripada Anda"'

Karena Rasulullah W dan iuga sahabat-sahabatnya tidak memiliki

teflaga yzng dapat mengga:ap tanah Khaibar, akhirnya beliau menerima

kerja sama bagi hasil yang mereka t^wttkafl tersebut. Dan Abdullah bin

Rawahah lah yang beliau tuniuk untuk mengurus hal ini'"318

Setelah adaayaperdamaian, Rasulullah ffi tidak membunuh siapa pun

selain Ibnu Abu Al-Huqaiq karena berani melanggar sumPah dan perianfian'

Mereka sudah setuiu dengan syafat yang telah disepakati bersama, yakni

jika sampai mereka menyembunyikan sesuatu maka mereka terbebas dari

tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Nyat^fiya 
^da 

sesuatu yang mereka

sembunyikan.

,,M^ilhanayangkalian bawa ketika kalian kami usir dari Madinah?",

tanya Rasulullah ffi kePada mereka.

"Sudah hilang", iawab mereka.

Tetapi belakangan, Putefa PumunKinanah mengakui hata itu setelah

ia mendengar bahwa Rasulullah W akatmenyerahkan ia kepada Az-Z''tbur

3r8 Ab"D",rd(3ooa)J<t,rbPaialqKepemimpinan,danHanaFai"BabMenerangkanTentangTanahKhaibar,
dmDah'ilAn'Ntb*tnatolehAl-Bilhqt(IV/229,230)'
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untuk disiksa. Sementara Kinanah beliau serahkan kepada Muhammad

bin Maslam ah y ang kemudian langsung membunuh ny a, kat enz Kinanah

inilah yang telah membunuh adiknya, Mahmud bin Maslamah.

Rasulullah 6 bethasil menawan Shafiyah binti Huyyai bin Akhtab.

Shafiyah adalah isteri Kinanah bin Abu Al-Huqaiq yang masih sebagai

pengantin baru. Beliau menyuruh Bilal membawa wanita ini ke kendaraannya.

Melihat Bilal berjalan dengan melervati m^yat-m^y^t y^ng terbunuh,

Rasulullah 6 merasa tidak suka, kemudian menegur Bilal, "Rupanya kamu

sudah kehilangan rasa kasih sayang, wahai Bilal."3le

Rasulullah ffi menawari wanita iru untuk masuk Islam, dan ia pun

bersedia. Beliau kemudian memerdekakannya, dan hal itulah yang beliau

jadikan sebagai maskawin atas pernikahannya.3zo Beliau memboyong

isterinya dan mengadakan walimah sederhana atas perkawinannya ini di

tengah pefiilanan. Melihat ada bintik berwarna agak kehijaun pada wajah

Shafiyah, beliau bertanya, "'Warn apa itu?"

"\Wahai Rasulullah, sebelum Anda datang kepada kami, pada suatu

malam aku bermimpi seolah-olah me[hat rembulan bergeser dari posisinya

dan 
f 
atuh ke pangkuanku. Demi Allah, aku sama sekali tidak mau mengingat

urusan Anda. Tetapi ketika hal itu aku ceritakan kepada suamiku, ia

menampar wajahku sampai ada bekas cidera seperti ini. Dengan marah ia

mengatakan kepadaku, "Kamu mengharapkan raja yang zda di Madinah

itfu)":zt

Pa:.a sahabat ragu, apakzh Rasulullah ffi menjadikan Shafiyah sebagai

budak atau isteri. Kata mereka,lihat saja jika Rasulullah ffi menutupi Shafiyah

berartiia adalahsalah seorangisted beliau.Jika tidak, beraraiaadalahbudak

beliau. Ketika Rasulullah W dan Shafiyah sudah ada di atas kendaraan,lalu

beliau menggunakan pakaiannya untuk menutupi punggung dan wajah

wanita itu, berarti jelas bahwa ia adalahisteri beliau. Apulug mereka berdua

tampak mesra sekali. Shafiyah meletakkan telapak kakinya pada salah satu

319 I bm H i y an Qll / 285), dan D a la'i I A n -N iluttyat oleh Al-Baihaqi (V/232).
320 ShabihALbkbanQ2ll),KittbPerang-PctangSuci,BabPerangKhubat,danSltahihMssln(1365/84),Kitab

Nikah, Bab Keutamaan SeseotangYang Memerdekakan Budak Perempuan Kemudian Menikahinya.

327 Dala'il An-Nfiun'tyat,oleh Al-Baihaqi (V/232).
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paha Rasulullah W, dan iuga menumPangkan lututnya pada paha beliau

yang satu lagi ketika sedang menaiki ,trrta.322

Pada malam pertama, ketika Rasutullah ffi telah memboyong Shafiyah,

semalam suntuk Abu Aypb berdfui di depan bilik beliau sambil membawa

pedang untukberjaga sampai pag. Begttu melihat Rasulullah ffir keluar, Abu

Ayy"b langsung membaca takbir.

" Ada apa, wahai Abu Ayprb?", tanya beliau.

"semalaman aku sengaia berada di tempat ini ketika tahu Anda sedang

bersama wanita itu. Soalnya aku ingat, Anda telah membunuh ayah, kakak,

suami, dan sebagian besar keluarganya. Aku kha'vatit ia akan mencelakakan

Anda untuk membalas dendam", iawab Abu Ayyub.

Mendengar itu Rasulullah 6 tersenyum seraya bersabda, "Bagu5.""'

rltt

Rasulultah ffi membagi tanah Khaibar meniadi tigapuluh enam bagian,

dan jumlah semua bagian itu ada seratus bagian.Jadi seluruhnya berarti tiga

ribu enam tatus bagian. Untuk Rasulullah iffi dan kaum muslimin separohnya,

yaitu seribu delapan ratus bagian. Dan beliau sendiri memiliki satu bagian

seperti bagian setiap kaum muslimin. Sementara yang seParoh lagi, yakni

seribu delapan ratus bagian lainnya, adalah unnrk hal-hal yang penting beliau

serta untuk urusan-urusan umum kaum muslimin."32a

Kata Al-Baihaqi, hal ini karena sebagian wilayah Khaibar ditaklukkan

dengan menggunakan kekerasan, dan sebagi atlag1ditaklukkan dengan cafa

damai. Wilayah yang ditaklukkan dengan menggunakat cart keketasan,

beliau membaginy a dt attanorang-ofang yang berhak mendapatkan bagian

seperlima sert^ p^ra pasukan. Sementaf a wilayah yang ditaklukkan dengan

can damai, beliau peruntukkan untuk hal-hal penting yang menyangkut

beliau dan untuk kebutuhan urnum kaum muslimin.325

322 S babib Al-Bttkhai (4213) ,KittbPerang-Petang Suci, Bab Perang Kh ubt, dar. S baltih Mrcln (1428 / 87) ,Ktr^b

Nikah, Bab Keuamaan Seseorang yang Memerdekakan Budak Perempuan Kemudian Menikahinya.

323 Ibru Higan (11 / 289), dnDala'il An-Nubuwwat (IY / 233)

324 Afu Dad (3010, 3012), Kitab Tentang Pajak, Kepemimpinan, Dan Harta Fai', Bab Menetangkan Tentang

Keputusan Tanah Khaibar, dan D ala'i I An -N s braPYat oleh Al-Baihaqi (V/235).

325 D a k'i I An-N s brawat, oleh Al-Bathaqi QY / 236).
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Menutut srya,hal ini adalah berdasarkan pendapat Imam Asy-Syaf i

$iw, ba.hwa tanoh yang ditaklukkan dengan menggunakan kekemsan wajib

dibrg sebagaiman a hatta-hxta ghanimah yang lainnya. Dikarenakan tanah

Khaibar tidak dibagi separoh, betarti beliau menaklukk^nnya dengan cara

damai.

Kalau kita perhatikan secara seksama seiarah perang-perang suci, kita

akan melihat dengan jelas bahwa Khaibar itu ditaklukkan hanya dengan

menggunakan kekerasan, dan Rasulullah 6 menguasai seluruh wilayah

Khaibar dengafl menggunakan kekuatan senjata pedang. JIka ada sebagian

wilayah Khaibat yang ditaklukkan dengan cara damai, tentu Rasulullah 6
tidak sampai mengusir penduduknya dari sana. Ketika bermaksud hendak

mengusir mereka dari tanah Khaibat, Rasulullah 6 menyatakan, "Kami lebih

ahu anah ini daripada kalian. Dakwah kami ada di sini. Kami akan mengelola

anah ini unnrk kalian dengan mendapatkan separoh dari hasilnya."

Ini secara tegas menunjukkan bahwa sesungguhnya Khaibar ditakluk-

kan dengan menggunakzi car^ kekerasan. Dan hal inrlah yang tetjadi

af,rtat^ orang-orang Yahudi dan kaum muslimin. Sepeni yang kita ketahui

bersama, kedua belah pihak tedibat dalam aksi pepetangan, petkelahian,

dan pembunuhan. Tetapi ketika penduduk Khaibat diungsikan ke benteng

pertahanan yang kokoh milik otang-orang Yahudi, mereka meminta

berdamai dengan membedkan semua harta mereka kepada Rasulullah 6,
termasuk senjata. Dan meteka pun akhirnya diusir dari sana. Ini berarti

terjadi petdamaian.

Tanah Khaibar dib^S menjadi seribu delapan ratus bagian, karena

Khaibar adalah bidangan ataa persembaban dai liTahuntuk orang-oran gyar:,g

petnah hadit pada peristiwa Hudaibiyah. Meteka berjumlah seribu empat

ratus otang, dan meteka membawa dua ranrs ekor kuda. Setiap ekor kuda

mendapatkan jatah dua brg*.Jadi tanah Khaibar dib^S menjadi seribu

delapan ratus bagian.Diantan orang-orang yang tedibat dalam peristiwa

Hudaibiyah semuanya hadir, kecuali hanyaJabit bin Abdullah. Rasulullah
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Rasulultah ffi memberikantgzbagqan untuk seofang Pasukan berkuda,

dan memberikan satu bryian ufltuk seofang pasukan yang be{alan kaki.

Jurnlah mefeka ada seribu empat fatus ofaog pasukan, dan dua ratus di

antaf adul^hpasukan berkuda. Inilah PendaPat paling shahih yang tidak

perlu dfuagukanlag1.

Diriwayatkan oleh Abdullah Al-umuri, dati Nafi" dari Ibnu Umar,

sesungguhnya Rasulullah ffi memberi dua bagankepada seofang pasukan

berkuda, dan memberikan satu bagian kepada seofang pasukan berialan

kaki.326

Kata Imam Asy-Syaf i dig, seolah Abdullah bin Al-Umuri mendengar

Nafi'mengatakan, untuk seekor kuda dua bagSan, dan untuk seorang

pasukan berialan kaki satu bagian. Lalu ia mengatakan, untuk seorang

pasukan berkuda mendapatkan dua bagian. Semua ulama ahli seiarah

tahu, bahwa Ubaiditlah bin Umar adalaih seorang perawi yang lebih dahulu

mendapatkan predikat Al-Hafah daripada saudaranya. Kami mendapatkan

frw^yatdari seorang perawi yang tsiqat, dari Ishak AI-Azraq Al-Wasithi, dari

ubaidillah bin Umar, dari Nafi" dari Ibnu lJmar, sesungguhnya Rasulullah

ffi memberikan dua bagian untuk seekor kuda, dan memberikan satu bag1zn

untuk seorang pasukan berkuda.327

Kemudian diriwayatkan dari hadits Abu Mu'awiyah, dari Ubaidillah bifi

umar, dari Nafi" dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah ffii memberikan

ttga bagqm kepada seof ang pasukan berkuda; yakni satu bagian untuknya,

dan dua brg^ untuk kudanya. Inilah risnyathadits yang terdapat dalam

Shahih Al-Bukbai dan Sbabib Muslin 328 Demikian pula dengan hadits yang

dfuiwayatkan oleh Ats-Tsauri dan Abu usamah dari ubaidillah.

Kata Imam Asy-Syaf i '1t;$u, diiwayatkan oleh Mujammi' binJariyah'

sesungguhnyaNabi 6 membagi-bagikan b"g* tanah Khaibal^t^s delapan

belas bagian. Seluruh pasukan beriumlah seribu lima ratus ofang, dan tiga

ratus di Lrrtafi. mereka adalah pasukan berkuda. Beliau memberikan dua

326 AdDamqtthni (lY /702),nomot (3-5) Tentang Peperangan'

327 Tanib Munad Al $af \ (l / 124), nomor (409).

32g SbahihAl-B*khari$228),KittbPetang-PetangSuci,BabPerangKhaibatdanshabibMttslia(1762/56),Kittb

Jihad Dan Strategi Perang, Bab Tata cata Pembagian Hara Rampasan Diantara Orang-OrangYang Hadir'
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bagian kepada seorang pasukan berkuda, dan memberikan satu bagian

kepada seorang pasukan berjalan kaki.32e

Kata Imam Asy-SyafiI ,1if;a, Mujammi'bin Ya'qub, yakni perawi hadits ini,

mendapatkan ilzyat dari ayahnya, dari pamannya, Abdurrahman bin Yazid,

dan dari pzmannya,, Mujammi' binJariyah, seorang guru yang tidak dikenal.

Lalu dalam masalah ini kami menggunakan hadits Ubaidillah sebagai dasar,

dan kami tidak melihat ada hadits senada yang bertentangan dengannya. Tidak

boleh menolak sebuah hadits, kecuali dengan hadits yang sama.

Kata Al-Baihaqi, hadits yang diriw^y^tkan oleh Mujammi' bin
Ya'qub berikut isnadnya tentang masalah jumlah keseluruhan pasukan

dan jumlah pasukan berkuda itu kontroversial. Disebutkan dalam iwayat

Jabir, sesungguhnya jumlah pasukan ada seribu empat ratus orang. Mereka

adalah oran€l-orangy^ngikut hadir dalam peristiwa di Hudaibiyah. Tetapi

disebutkan dalam rtw^yatlbnu Abbas, Salih bin Kisan, Basyir bin Yasar, dan

ulama-ulama ahli sejarah perang lainnya, jumlah kuda ada dua ratus ekor.

Untuk seekor kuda mendapa*an dua bagian, dan untuk penunggangnya

mendapatkan satu bagSan. Sementara untuk masing-masing pasukan yang

berjalan kaki mendapatkan satu bagian.

Kata Abu Daud, hadits Abu Mu'awiyah lah yang paling shahih, sehingga

patut diamalkan. Menurut saya, ada keragaan pada hadits Muj ammi' ketika

ia menyebutkan kalimat tiga ratuspasukan berkuda. Padahal yang benar adalah

dua ratus pasukan berkuda.

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Umarah, dari ayahnya,

aberkata,kami berempat pernah menemui Rasulullah ffi dengan menunggang

satu ekor kuda. Beliau memberi kami masing-masing satu bagian, dan

memberikan dua bagian untuk seekor kuda yang kami tungg*S."o

Di dalam isnad hadits ini terdapat nama Abdurrahman bin Abdultah bin

Utbah bin Mas'ud, seorangperawi yanglemah. Hadits ini juga diriwayatkan

329 AbtDadQT36),KitabJihad,BabTentangSeseorangyangMen&patkanSatuBagian.Dinilaidha'ifolehAl-Bani.

Juga diriwayatkan oleh Ad-Datuqumi (V/105), nomor (18), dan oleh Al-HaV.tmdiltmAl-Msstadrak(l/131),
Kitab Pembagian Hasil Rampasan Perang, Bab Seorang Pasukan Berkuda Mendapat Dua Bagian dan Seorang

Jalan Kaki Mendapat Satu Bagian. Katanya, iru hadits besar dan isnadnya shahih, walaupun tidak diriwayatkan

oleh Al-Rukhari dan Muslim. Disetujui oleh Adz-Dzahabi .hhat, Dala'ilAn-Nilswat oleh At-Baihaqi (V/239) .

330 Abr Daud Q734), KitabJihad, Bab Dua Bagian Unruk Pasukan Berkuda.
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darinya dari jalur sanad yang lain. Katanya, kami bertiga menemui Rasulullah

ffi dengan menunggang satu ekor kuda. Dan bagi seorang pasukan berkuda

mendapatkan aga bag1an. Demikian yang iuga dikemukakan oleh Abu

Daud.331

oss

Dalam peperangan lri, Ja'far bin Abu Thaiib dan teman-temannya

datang menemui Rasulullah #. Mereka bersama dengan orang-orang

Asy'ari yakni Abdullah bin Qais alias Abu Musa dan teman-temannya. Salah

seorang yang ikut datang bersama mereka ialah Asma' binti Umais. Abu

Musa bercerita, "sewaktu aku mendengar keberangkatan Rasulullah ffi, dan

saat itu aku sedang berada di Yaman, aku dan kedua orang kakakku yairu

Abu Ruhim dan Abu Burdah segera bergabung dengan beliau. Kami bertiga

membawa pasukan betjumlah lima puluh agaatat lima puluh dua personel

yang terdiri dari kaumku sendiri. Kami semua naik perahu, kami arahkan

petahu kami itu menuju kepada An-Najasyi di Ethiopia. Kebenrlan kami

bertemu denganJa'far bin Abi Thalib dan pasukannya.Jz'far mengatakan,

"sesungguhnya Rasulullah ib mengirim kami ke sini, dan menyuruh kami

supaya tinggal di sini. Karena itu, tinggallah kalian di sini bersama kami."

Kami lalu tinggal bersamanya, dan kami pun pulang bersama-sama.

Selanjutnya kami bertemu Rasulullah di* saat beliau telah berhasil

menaklukkan Khaibar. Beliau memberikan bagian harta rampasan kepada

kami. Pada peristiwa Khaibar tersebut, hanya orang yang ikut bersama

beliaulah yang diberikan bagian, kecuali pasukan kami yang ikut bersama

dengan Ja'far berikut pasukannya. Oleh beliau, mereka ikut diberi baglan.

Sampai-sampuada sementara orang yang merasa iri dan mengatakan, "Kami

lebih dahulu berhijrah daripada kalian.

Pada satu hari, Asma' binti Umais, salah satu pasukan yang ikut

bersama kami, menemui Hafsah isteri Rasulullah riB yangiuga ikut hiirah

ke Najasyi bersama yang lainnya. Ketika iru, datang pula Umar menemui

puterinya Hafshah. Melihat Asma', Umar bertanya, "Siapa wanita ini?"

331 Atu Dail (2735) dalam kitab dan bab yang sama
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Asma' menjawab, "Aku Asma' binti Umais." IJmar bertanya, "Yang

pernah ikut hijrah ke Habasyah (Ethiopia) dan termasuk pasukan angkatan

laut?." Asma menjawab, "Bettlf." Umar mengatakan, "Kami lebih dahulu

berhiirah danpada,kamu.Jadi kami lebih berhak atas Rasulullah ffi daripada

kamu." Mendengar itu Asma meniadi marah dan mengeluatkan kata-kata

yang cukup ketus, "Kamu berdusta, wahai Umar. Jangan begitu. Aku tahu

kamu bersama Rasulullah ffi memberi makan kepada orang yang lapar dan

mengajarkan kepada orang yang bodoh. Sementara kami berada iauh di sana

di Ethiopia. Tetapi, itu kami lakukan juga demi Allah dan Rasul-Nya. Demi

Allah, aku tidak makan dan fuga tidak minum hingga aku teringat dengan

^p^yangdikatakan 
Rasulullah 6. Kami disakiti dan iuga dibuat khawatir.

Akan aku ceritakan hat ifli kepada beliau dan iuga akan aku tanyakankepada

beliau. Demi Allah, aku tidak mendustakan, tidak menyelewengkan dan

tidak menambahi hal itu."

Ketika Rasulullah ffi datang, Asma' berkata, "rWahai Nabi Allah,

sesungguhnyalJmxtadi bilang begitu dan begini." Beliau bersabda, 'Tidak

adayangpaling berhak terhadapku danpada kamu. Umar dan temannya

hanya melakukan hiirah satu kali saia. Sementatupara pasukan angkttan

laut melakukan hiirah dua kali." Kata Asma', aku melihat Abu Musa dan

pasukan angkatan laut berbondong-bondong datang dan bertanya kepadaku

mengenai hadits tersebut. Rupanya bagi mereka di dunia ini tidak ada sesuatu

pun yang pating menggembtrakan dan paling agung nilainya melebihi apa

yang telah disabdakan oleh Rasulullah kepada mereka tersebut."332

Dan ketika Ja'far menemui Nabi ,ffi, beliau menyambutnya dengan

hangat dan bahkan mencium keningnya ser^y^bersabda, "Demi Allah, aku

tidak tahu. Aku ini sedang merasa bergembira atas Penaklukan Khaibar,

^tuu 
atas kedatangan Jl'fat."ttz

Tentang riwayzt dalam kisah ini bahwa keikaJtfat melihat Nabi ffi,

rabeqalandengan satu kaki demi menghotmati beliau, sehingga iatampak

332 Sbahih Al-Bttkban (4230), Kitab Perang-Petang Suci, Bab Petang Khaibar, Shahih Msslin (2502), Kitab

Keutamaan-Keutamaan Pam sahabat, Bab Keutamaan Ja'fat bin Abu Thalib, dan Dala'il An-Nnbtpmt oleh

Al-Baihaql 0vl2 44, 245).

333 Atlr-Thabarani dalmAl-AssbatQ003),dmA:b-ShagbirG/79),drtdmDala'ilAn-NubsvryatolehAl-Baihaqi
(rv /246).
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sepefti sedafig mefangkak atau meflari dengan genit, menufut Al-Baihaqi,

i.wayat ini fuga dikemukakan dari ialur sanad Ats-Tsauri, dari Abu Az-

zubasr, dari Jabir. Dan dalam sanadnya yang sampai kepada Ats-Tsauri

terdapat seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya'334

Menurut saya, seandainya memang benar, tetap saja hal inr tidak bisa

dijadikan sebagai argumen atas kebolehan menyefuP akan a1pa yang dilakukan

oleh Ja'far dengan merangkak ata't berialan dengan genit yang lustru

dilarang oleh Rasulullah ffi. Sesungguhnya ini barangkali termasuk kebiasaan

ofang-ofang Habasyah untuk menghormai para pembesar mereka. Ini

sama dengan orang-orang Turki yang punya kebiasaan berialan sambil

jongkok dengan memukul-mukul lantu yangdilaluinya, dan lain sebagainya.

Ja'far melakukan kebiasaan tersebut hanya satu kali saia, kemudian beliau

menghentikaflny^demi mengikuti aiaran dan sunnah Islam'

Kata Musa bin uqbah, BaruFazanh termasuk oralflg-ofang yang ikut

menemui penduduk Khaibar untuk membantu mereka. Mengetahui hal

ini, Rasulullah ffi segera berkirim surat kepada meteka supaya iangan ikut

campuf membantu penduduk Khaibar, dan menjauhi mereka. Sebagai

imbalannya, beliau menjaniikan kepada meteka bagqan dari tanah Khaibar.

Tetapi mereka menolak tawar n beliau tersebut.

Dan ketika Allah tiB telah menaklukkan Khaibar untuk Rasulullah

ffi, beberapa owgdari suku BariEazatah datang menemui beliau untuk

menagih janii.

"Mana ianiryangpernah Anda ianiikan kepada kami", kata mereka'

,,Baglartkalian adatahgunung Dzu Ruqaibah itu", iawab beliau dengan

nada meledek.

"Kalau begitu kami akan memetangi Anda", afic m mereka'

"Itu yang sedang kami tunggu dari kalian",iawab beliau'

Mendengar jawabandari Rasulullah ffi ini, mereka pergi sambil bedari.33s

Kata Al-Waqidi, Abu Syuyaim Al-Muzani, salah seorang 
^nggot^

rombongan dad suku Bani Fazarah yang ikut menemui Rasulullah ffi

334 D ata'it An-Ntbnppat oleh A7-Bath^gt (Y / 246)'

335 Dala'il A*N nbuwat oleh Al-Balhaqi (V / 2a$.
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tersebut yang kemudian masuk Islam lalu menjadi seorang muslim yarrg frip,
bercerita, "Kami bermaksud pulang kepada keluarga kami bersama Uyainah
bin Hishn. Dan ketika akan tiba di Khaibar, malam hari kami berhenti di
suatu tempat untuk beristirahat setelah menempuh perjalananyang cukup
jauh dan melelahkan.Pada saat iru, uyainah berkata, "Bergembiralah kalian.

Tadi malam aku bermimpi seolah-olah aku diberi gunung Dzu Ruqaibah di
Khaibar oleh Muhammad. Demi Allah, aku pun menerimanya.,,

Dan begiru kami tiba di Khaibar, Uyainah segera menemui Rasulullah

ffi dan mendapati beliau telah menaklukkan Khaibar.

"Wahai Muhammad", kata Uyainah. "Beri aku bagian yang Anda
dapatkan dari sekutu-sekuruku itu. Aku sudah mau menyingkir dari Anda
supaya Anda bisa leluasa."

"Kamu dusta!", jawab beliau. "Aku tahu kamu pergi kepada keluargamu
karena takut mendengar teriakan-teriakan itu."

"Tetapi tolong beri aku bagian, wahai Muhammad,,,katanya dengan
memelas.

"Bagianmu adalah Dzu Ruqaibah",iawab beliau.

"Apa itu Dzu Ruqaibah?",tanyanya.

"Gunung yang kamu lihat dalam mimpimu itu, lalu kamu terima,,,
jawab beliau.

Uyainah pun pulang. Setelah berada di tengah-tengah keluarganya,

datang temannya, Al-Harits bin Auf.

"Bukankah aku sudah pernah bilang kepadamu bahwa kamu melakukan

suatu kesalah 
^n 

y^ngfatal. Demi Allah, Muhammad akanberjaya menguasai

seluruh kawan mulai dari rimur sampai Barat. orang-orang yahudi yang
mengkhabarkan hal ini kepadaku. Sungguh aku pernah mendengar sendiri
Abu Rafi'alias Salam bin Abu Al-Huqaiq mengatakan, ,,Kami dengki
terhadap nubuwat Muhammad yang muncul dari keluarga besar Harun.
Dia adalah seorang nabi yang diurus. Tetapi orang-orang yahudi tidak mau
patuh kepadaku atas hal ini. Kami masih punya dua ekor unta yang akan

kami sembelih. Yang satu di Yatsrib, dan yang sarunya lrg di Khaibar.,,Aku
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lalu bertanya kepada Salam, "Apakah Muhammad akan menguasai seluruh

bumi?" Ia menjawab, "Ya, demi Taurztyangtelah diturunkan kepada Musa'

Dan aku tidak suka orang-orang Yahudi mengetahui ucapanku ini."$o

r}l0{

Dalam peftempurafl ini, Rasulullah ffi diracun. Seorang wanita Yahudi

bernama Zunab binti Al-Harits, isteri Salam bin Mikam memberi beliau

hadiah masakan dagrng kambing kepada Rasulullah w yangmengandung

facun.

"Bagjan dagrng man yaflg sangat dusukai oleh Rasulullah?", tanya

wanita itu kepada para sahabat.

"Bagjan lengan", iawab salah seorang mereka.

Ia lalu memperbanyak racun pada bagian lengan. Dan setelah menggigit

bagian tersebut, Rasulullah ffi baru diberitahu kalau yang beliau makan

mengandring racun. Seketika beliau melepehkannya.

"Kumpulkan ke dekatku orang-orang Yahudi yang ada di sini", kata

beliau.

Setelah mereka berkumpul, beliau bertanya kepada mereka, "Aku ingin

menanyakan kepada kalian tentang sesuatu, apakah k dtan akanmeniawabnya

dengan iujur pertanyaanku?"

"Ya, wahai Abul Qasim", lawab meteka.

"Siapa ayah kalian?", tanya' beliau.

"Ayfukami adalah si frrlafl", iawab meteka.

"Kalian berdusta, sesungguhny a ayahkahanadalah si fi:lan", kata beliau'

"Anda benar dan tepat sekali", kata mereka.

"Apakah kalian akan meniawab dengan iuiur tentang apa yang akan

aku tanyakan pada kalian?", tanya beliau.

'Tenhr, wahai Abul Qasim. Kalau kami berdusta kepada Anda, pasti

Anda akan mengetahui kedustaan kami, seperti tadi Anda tahu tentang

kedustaan kami ketika meniawab siapa ayah kami", izwab mereka'

336 Dala'il An-Nsbuwat oleh Al-Balrhqi SV / 249,250).
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"Siapa penghuni fleraka?", tanya beliau.

"Kami hanya akan tinggal sebentar di neraka nanti, kemudian kalian

akan mengikuti iejak kami", jawab mereka.

"Kalian akan tetap berada di sana. Dan demi Allah, kami tidak akan

mengikuti jefak kalian",kata beliau kepada mereka.

"Apakah kalian akan menjawab dengan jujur tentang sesuatu yang akan

ku tanyakan kepada kalian?", tanya beliau.

"Ya", jawab mereka.

"Apakah kalian tadi memasukan racun pada masakan kambing ini?",

tanya beliau.

'\a",iawab mereka.

"Kenapa kalian melakukan itu?", tanya beliau.

"Karni ingin membuktikan. Jika Anda seorang pendusta, berarti kami

telah membebaskan diri kami dari Anda. Tetapi jika Anda seorang Nabi,

tentu racun tersebut tidak akan mencelakakan Anda", jawab mereka.337

\Wanita itu kemudian dibawa menghadap Rasulullah W.la mengaku

terus terang, "Aku memang ingin membunuh Anda."

"Tetapi Allah belum mengizinkan kamu untuk membunuhku", kata

beliau.

"Kenapa Anda tidak bunuh saia wanita iti?" , tanya para sahabat.

"Jangan", jawab beliau.

"Atau Anda siksa saja", kata mereka. 338

Rasulullah ffi kemudian berbekam pada Al-Kahil. Dan beliau menyuruh

orang yang memakannya untuk berbekam. Tetapi sebagian mereka sudah

keburu meninggal dunia.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan panvlama tentang kematian

wanita ini. Kata Az-Zuhi, setelah mau menyatakan masuk Islam,

337 Sbabih Al-Btkboi (5777),Kitzb Pengobatan, Bab Apa Yang Ditutukan Nabi e Tentang Racun, Abu Daud
(4509), Kitab Diyag BabTentangSeorangYangMemberiMinumAtauMemberiMakan Racun Pada Seseotang

Kemudian Dia Mm,dtnAbnad (l/451).
338 SbabibAl-Bckhai(2617),KitzbHibah,BabMenerimaHadiahDadOtang-OtangMusyritdanShahhMlslin

(2190), Kiab Sdam,Bab Racun.

270 tlanii &ia,t; klraytqu Tarrtl Paalol/al



Rasulullah ffi kemudian melepask^nny^. Demikian ymg irtga dikatakan

oleh Abdur raz qdari Ma'mar, da1j^ Az-Zrthir. Kemudian kzta Ma' ma4 kata

orang-orang, wanita ini akhirnya dibunuh oleh Rasulull^h W.33n

Kata abu Daud yang mendaP^tkafl nwayat dad Wahab bin Baqiyah,

dari Khalid, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, sesungguhnya

Rasulullah ffi diberi hadiah oleh seorang pefempuan Yahudi berupa

kambing panggang di Khaibar ...... dst Mengetahui Bisyru bin AI

Bata'bin Ma'rur meninggal dunia, beliau mengutus seorang kufif menemui

petempuan Yahudi tersebut untuk menanyakan, "Kenapa kamu melakukan

hal itu?" Kata Jabt, Rasulullah 6 menyuruh untuk menangkap wanita

tersebut, kemudian ia dibunuh.3ao

Menurut saya, kedua nya adaloh iwayatmursal. Juga diriwayatkan oleh

Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah secara muttasil, bahwa sesungguhnya beliau membunuh

wanita itu begitu tahu Bisyru bin Al Batra'meninggal dunia.3a1

Kedua i.wayat y^1g t^fnpak bertentangan tersebut bisa dikompromi-

kan dengan pengertian, bahwa semula Rasulullah ffi tidak membunuh

pefempuan Yahudi itu. Tetapi begitu tahu Bisyru meninggal dunia, beliau

kemudian membunuhnya.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ]ulama ahli seiarah,

apakah Nabi ffi memakan makanan tersebut atau tidak. Menurut keterangan

sebagian besar riwayat, beliau sempat memakannya. Setelah itu beliau masih

bertahan hidup selama tiga tahun, sampai ketika sedang menderita sakit

yang terakhit kalinya beliau bersabda, "Saya masih selalu metasakan sisa

rasa makanan berupa kambing yang pernah aku makan sewaktu di Khaibar.

Dan sekarang tibalah waktunya aial kemzianku."342

Kata Az-Zrthri, Rasulullah W wafat secat^ syahid.

Kata Musa bin Uqbah dan lainnya, ketika oraflg-orang Quraisy

339 D ak'i I An -N t tunrya t obh AL-Buhaqi (V / 261).

340 Abu Daud (4511), Kitab Diyat, Bab Tentang Seorang Yang Memberi Minum Atau Memberi Makan Racun

Pada Seseomng Kemudian Dia Mati.

347 Dah'il An-Nnbnryat oleh Al-Baltraqi (Y / 262) .

342 SbahihAl-Bukhaisec nMu'daq(4428),1<ttbPetang-PemngSuci,BabSakitDanWafatryaNabi6.
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mendengar berita tentang keberangkatan Rasulullah,ffi ke Khaibar, terjadi

spekulasi di antan mereka. Sebagian mereka ada yang mengatakan,

Muhammad dan sahabat-sahabatnya akanbe\aya. Dan sebagian mereka
jr;lga ada yang mengatakan, orang-orang Yahudi dan sekutunyayangakan
berjaya. ItL-Hajjaj bin Ilath As-Sulami waktu itu sudah masuk Islam dan

ikut hadit dalam peristiwa penaklukan Khaibar. Isterinya bernama Ummu
Syaibah, seorang wanita dari keluarga besar Bani Abdud Dar bin Qushay.
Al-Haijaj adalah orang yang cukup kaya.Iapunya beberapa harta tambang

yang terletak di wilayah kekuasaan keluarga besar Bani Sulaim. Ketika
Rasulullah ffi menguasai Khaibar, ltl-Haijaj bin Ilath mengatakan, "Aku
punya emas yang disimpan oleh isteriku. Kalau ia dan keluarganya sampai

tahu aku sudah masuk Islam, aku pasti akan jatuh miskin. Tolong izinkan
aku untuk pulang ke Makkah lebih dahulu. Dan tolong pula bantu aku

bagumana c r^fiya supaya jiwa dan hartaku tetap selamat."

Rasulullah ffi mengabulkan permintaan Al-Hafjaj itu. Begiru tiba di
Makkah, ia mengatakan kepada isterinya, "Rahasiakan kalau aku sudah

pulang, dan tolong berikan padaku harta yang kamu simpan itu. Soalnya aku

ingin membeli beberapa barang darihxta, janhanperang milik Muhammad

dan sahabat-sahabatnya. Mereka sedang membutuhkan uang. Bahkan saat

ini, Muhammad sedang ditawan, danpansahabatnya justru sama berpencar

tidak mau menolongnya."

Saat itu, orang-orang Yahudi bersumpah seraya berkata kepada Al-
Haijaj, "Kamu bawa Muhammad ke Makkah, lalu kamu bunuh ia di Madinah.

Berita ini sudah tersiar luas di Makkah, sehingga membuat kaum muslimin

merasa sangat sedih mendengatnya. Sebaliknya orang-orang musyrik merasa

senang dan bergembira. Ketika Al-Abbas paman Rasulullah ffi mendengar

berita tersebut, dan ia hendak keluar rumah, tiba-tiba nrlang punggungnya

mengalami retak, sehingga untuk berdfui sajaiatidak sanggup. Ia kemudian

memanggil salah seorangputeranya bernama Qutsam yangwaiahnya mfuip

Rasulullah 6. Dengan suara lantang Al-Abbas lalu melantunkan bait-
bait sya'ir dengan maksud supaya musuh-musuh Allah itu tidak merasa

bergembira di atas penderitaan yang sedang dialami oleh kaum muslimin:
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Hidup Qutsam, hidup Qutsam
yang mirip seorang Nabi Tuhanku

Sang Pemberi nikmat
m aka cel akal ah oran g,-oran I yan I harus cel aka.Y3

Reberapa orang dari kaum muslimin dan kaum musyrikin berkumpul

di depan pintu rumahnya. Sebagian meteka adayangtampak suka cita serta

bergembira dan sebagia n lag1 ada y 
^ng 

tampa& murung serta bersedih hati.

Mendengat Al-Abbas yang masih sanggup melantunkan bait-bait sya'ir

dengan tegar serta penuh semangat, hati kaum muslimin merasa senang.

Sementata orang-orang musyrik menganggap Al-Abbas sangat terpukul.

Selanjutnya Al-Abbas menyuruh seorang budaknya menemui Al-Hajjaj dan

berpesan, 'Ajak ia bertemu empat mata dan katakan kepadanya, "Celaka

kamu

Mendengar ucapan sang budak tersebut, Al-Haijai mengatakan,

"Sampaikan salamku kepada Al-Abbas. Dan katakan padanya kalau aku

akan menemuinya dan berbicara empat mata saia."

Begitu sampai di depan pintu Al-Abbas, sang budak itu berkata,

"Bergembiralah, wahai Abul Fadhal."

Al-Abbas langsung melompat-lompat kegirangan seolah-olah ia

tidak sedang mengalami masalah sama sekali. Ia menghampiri sang budak

kemudian mencium keningnya. Dan begitu mendengar pesan Al-Hajiai,ia

langsung memerdekakan budaknya tersebut.

"Ceriihkan kepadaku", kata Al-Abbas.

"Kata ltl-Haiiai,ia akan menemui Anda untuk diajak berbicara empat

mata", kata si budak yang sudah merdeka itu.

Ketika Atl-F{aijaj datang untuk mengadakan pembicaraan empat

mata, ia minta supaya Al-Abbas merahasiakan cedtaku dan Al-Abbas

pun setuiu. Selanjutnya Ftl-Haiiaj mengatakan, "Aku datang ke sini ini,

Rasulullah ffi telah berhasil menaklukkan Khaibar, dan menjarahharta

benda pendudukny^ y^ig kemudian dibagl-bagtkan menurut ketentuan

Allah. Rasulullah ,6 sendid minta supaya Shafiyah binti Huyyai menjadi

3 43 D a la' i I A n -N t b t wa t oleh .\l-Baihqi (IV / 265, 266)
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baglznnya, karena beliau ingin menikahinya. Tetapi kedatanganku adalah

urrtuk meflgurus hartaku yang aku ambil lalu aku pergi. Aku sudah meminta

izin untuk bisa berbicara kegada Rasulullah W, dan beliau pun sudah

mengizinkan aku untuk mengdtak{n apa saia sesukaku."

Setelah harta milik Al-Haiiai dikumpulkan oleh isterinya, ia pun segera

pulang dengan sikap sombong.

Tiga hari kemudian Al-Abbas menemui isteri Al-Haiiai.

"Mar,a suamimu?", taflya Al-Abbas.

"Pergi", jawabnya. "semoga Allah selalu membuat Anda gembita,

wahai Abul Fadhal. Kami benar-benar sedih mendengar 
^P^ 

y^lug terjadi

pada Anda.')

"Terima kasih", iawab Al-Abbas." Mudah-mudahan Allah selalu

membuatku gembira. Dan syukurlah,yangada sekarang ini seperti yang aku

harapkan. Allah telah menaklukkan Khaibar untuk Rasul-Nya, dartharta

jarahannya dibagi-bagikan menufut ketentuan Altah. Rasulullah ffi sendiri

minta supaya Shafiyah binti Huyyai meniadi bag1annya. Jika kamu Punya

kepentingan pada suamimu, susullah ia."

"Demi Allah, aku yakin ia orang yang jujur",katznya.

"D^i demi Allah, aku ini juga orang yang luiur. Masalahnya adalah

seperti yang aku katakan kepadamu", kata Al-Abbas.

"Siapa yang memberitahukan hal ini kepada Anda?", tanyanya,.

"Yaitu orangy^ttgiuga memberitahukan kepadamu", iawab Al-Abbas.

Selanjutnya Al-Abbas pamit pulang, lalu bergabung dengan orang-

ormrg Quraisy.

"Demi Allah, ini adalah pasti Abul Fadhal. Mudah-mudahan kamu

baik-baik saja",kata salah seorang mereka begitu melihat AI-Abbas.

"Benar, aku memang baik-baik saja",kataAl-Abbas. "Syukudah. Al-

Haijaj sudah banyak bercerita kepadaku. Karena suatu alasan yang sangat

penting, ia meminta aku untuk merahasiak^fliy^ selama tiga hari. Tetapi

Allah menolak duka citayangdialami oleh kaum muslimin, dan membuat

sedih orang - or^ng musyrik."
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Kaum muslimin keluar dari tempatnya ketika mereka menemui Al-

Abbas. Mendengar khabar gembira yang disampaikan oleh Al-Abbas, waiah

mereka tampak berseri-seri.3a

Perang Wadi Al-Qura

selanjutnya Rasulullah ffi bertolak dari Khaibar menuiu wadi Al-

Q*r. Di sana sudah ada beberap^ or flgYahudi dan iuga beberapa orang

Arab. Begitu pasukan kaum muslimin muncul, mereka disambut dengan

hujan panah oleh orang-ofang Yahudi. Tidak mengira mendapat sefangan

mendadak seperti itu, mereka mefasa kaget. Seorang budak Rasulullah ffi

bernama Muda'im tewas. Otang-orang mengatakan, "Kami senang, ia akan

masuk surga."

"Tidak mungkin", sangkal beliau. "Demi Alah yang iiwaku berada

dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya selembar baiu besi akan

memarakkan api neraka padanya. Baiu besi itu ia ambil datrhattafampasan

perang Khaibar yang mestinya bukan meniadi bag1annya."

Ketika mereka mendengar itu, muncul seseofang menemui Rasulullah

6 dengan membawa seutas atau dua utas tali sandal. Beliau betsabda,

"seutas atau dua utas tali sandal ini dari neraka."34s

Ketika pasukan kaum muslimin sudah siap-siap untuk berperang,

Rasulullah ffi segera membariskan mereka. Beliau menyerahkan bendera

perang kepada Sa'ad bin Ubadah. Beliau iuga menyerahkan tiga panfi perang

kepada Al-Habbab bin Al-Mundzir, kepada Sahal bin Hunaif, dan kepada

Abbad bin Bisyru.

Selanjutnya Rasulullah ffimengaiak orang-otang kafir itu untuk masuk

Islam. Beliau menyatakan, iika bersedia masuk Islam,makahatta danny^w^

344 AbdrrRqa4(9771),KitabPerang-PemngSuci,BabCeritaTentangAl-Haiai BinAlath,danAhmad(III/138,

139). Dikeiengahkan oleh Al-Haits tmtdttmAlM4ina'flll/158), Katanya, tokoh-tokoh sanad dalam hadits

ini adalah para perawi hadits shahih .l-th?it,Dala'itAn-Nrtbtwatoleh Al-B2lhaql$y /266-268).

345 ShakbAiBskhan$707),1<tabsumpahdanNadzar,BabTanahdanDombaApakahTetmasukSumpahdan
Nadzx,shahih M*kn(115/183), Kitab Iman, Bab Keharaman Korupsi Dan PelakunyaTidak Masuk Sutga,

Aba Datd Q177),I(tabJihad, Bab Dosa Besar Hukumnya Betkhianat, dan At-Nasa',i Q82\, Kitab Sumpah

dan Nadzar, Bab Apakah Tanah yang Dinadzari Masuk dalam Hatta?. Llhat, Dah'il Ail'Nsbcuuat oleh Al'

BnhqiQV/269).
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mereka akan dilindungi. Selaniutnya tentang perhitungan mereka adalah

terserah Allah. Tiba-tiba salah seorang dari mereka malah maju untuk

menentang berkelahi satu lawan satu. Tantaflgannya segera dilayani oleh

Az-Zabasr bin AI-Awwam yang berhasil membunuhnya setelah terlibat

pertafungan yang cukup seru. Munc"l lrg temannya, dan Az-Zwbair pun

berhasil membunuhnya pula. Kemudian muncul lagi yang lain. Kali ini ia
dilayani oleh Ali bin Abu Thalib & yang dengan satu kali gebrakan saja

sudah berhasil membunuhnya. Beginrlah seterusnya, sehingga total ada

sebelas orz,ng di antata mereka yang mati lewat pertarungan satu lawan

satu. Setiap satu orang di antara mereka terbunuh, yang lain dnjak untuk

masuk Islam dengan cara baik-baik.

Karenasaat itu bertepatan dengan tibanya waknr shalat, Rasulullah 6
segera mengajak pata sahabat unnrk menunaikan shalat beriama'ah. Selesai

shalat, kembali beliau mengajak orang-orang kafir itu masuk Islam untuk

bergabung dengan Allah dan Rasul-Nya. Beliau terus menyerang mereka

sampai sore hari. Pagt-pagi sekali beliau sudah memulai melancarkan

serangan lagS terhadap mereka. Dan ketika posisi matahai baru naik kira-

kira satu tombak, pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka.

Khabar berhasil mereka taklukkan dengan menggunakan kekerasan. Allah

dH memberikan banyak harta ghanrmah kepada pasukan kaum muslimin,

termasuk berupa perkakas-perkakas rumah tzngga dan barang-barang

lannya.

Rasulullah ffi tinggal di Wadi Al-Qura selama empat hari. Beliau

membagikan harta ghanimah kepada sahabat-sah abatnyadi tempat tersebut.

Sementara tanah dan pohon-pohon kurma beliau serahkan kepada orang-

orang Yahudi untuk dtganp dengan can bagp hasil. Dan ketika orang-

orang Yahudi Taima' mendengar kalau Rasulullah iifi berhasil menaklukkan

penduduk Khabar, Fadak, serta Wadi Al-Qura, mereka meminta berdamai

kepada Rasulullah W dan menyerahkanhafianya.

Dizaman khalifah Umar bin Al-Khathab .$;, ia mengusir orang-orang

Yahudi Khaibar dan orang-orang Yahudi Fadak. Tetapi ia tidak mengusir

orang-orang Yahudi Taima' dan orang-orang Yahudi Wadi At-Qura,karena
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daenh mereka berdua ini masuk dalam wilayah Syam. Menurut Umat, dad

Wadi Al-Qura sampai ke Madinah itu masuk wilayah Hljaz. Sementara di

luar itu adaiah wilayah Syam. Selanjutnya Rasulullah ffi bettolak pulang ke

Madinah.3a6

Ketika pulang dari pertempuran Khaibar, Rasulullah Wberialanpada

waktu malam. Dan saat diserang rasa kantuk, beliau pun beristirahat. Beliau

berpesan kepada Biial. "Bangunkan aku nanti tengah malam." Bilal pun lalu

shalat sekadarnya. Sesudah itu Rasulullah ffi tidur. Begitu pula dengan para

sahabat. Ketika waktu faiarhampr tiba, Bilal malah masih tertidur dengan

pulas di dekat unta beliau. Jadi semuanya baik Rasulullah ffi, Bilal, dan

para sohabat sama tidur hingga mereka terkena sinar matahari. Rasulullah

ffi adalah yang paling awal bangunnya. Sejenak beliau merasa kaget lalu

bertanya, "Di mana Bilal?" Bilal pun ikut terbangun dan dengan gugup

ia menjawab. "Aku juga tertidur sepetti Anda. Ayah dan ibuku menjadi

tebusan Anda, ma'afkan aku, wahai Rasulullah."

Para sahabat kemudian segera menuntun unta masing-masing untuk

melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah 6. Ketika melihat sebuah

Iembah, beliau bersabda, "Itu adalah lembah yang dihuni setan." Selepas

dari lembah tersebut, Rasulullah 6 menyuruh mereka untuk berhenti

dan mengambil air wudhu. Beliau meny.rruh Bilal untuk menyerukan

iqamat shalat shubuh. Dan selesai shalat, beliau menoleh ke arah mereka

yang masih tampak terkeiut. Beliau kemudian bersabda, "Wahai manusia,

sesungguhnya Allah menggengga;rn fly^wa-nyaw^ kita. Kalau mau Dia

akan mengembalikannya kepada kita lain kali. Jadi kalau salah seorang

kalian tertidur atau lupa sehingga meninggalkan shalat, hendakiah ia segera

melaks anak 
^flny ̂  

begitu ingat."

Selanjutnya Rasulullah ffi menoleh kepada Abu Bakar dan bersabda,

"Iadi setan mendatangi Bilal ketika ia sedang berdiri shalat, dan membuaurya

merasa gelisah. Ia berusaha untuk menenangkarrllrya seperti menenangkan

anak kecil yang sedang rewel hingga tertidur." Setelah itu beliau memanggil

3 46 D a k' il A n -N t b *rya t oleh l,J-R uhagi $V / 27 0, 27 1).
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Bilal, dan memberitrahu apa yang telah beliau beritahukan kepada Abu

Bakat.3a7

Kembali Ke Madinah

Ketika Rasulullah ffi kembali ke Madinah, orang-orang Muhaiirin

mengembalikan pemberian-pemberian yang pernah mereka terima dari

saudatanya orang-orarrg Anshar berupa pohon kurma ketika mereka

sudah memiliki tanah dan pohon kurma sendiri di Khaibar. Ummu Sulaim,

yakni ibunda Anas bin Malik, juga ikut memberikan satu tandan kurma

kepada Rasulullah ffi, lalu beliau memberikannya kepada Ummu Aiman,

bekas budak beliau yangiugaibunda Usamah b:r;,za.d. Lalu Rasulullah 6
mengembalikan satu tandan kutma kepada Ummu Sulaim. Dan sebagai

gantinya,Rasulullah ffi memberi Ummu Aiman pohon kurma yang berasal

dari kebunnya sendifi."3a8

Pengiriman Pasukan Pasca Perang Khaibar

Sepulang dari Khaibar, Rasulullah ffi tinggal di Madinah sampai bulan

Syawwal. Dan selama itu beliau mengfuim bg\grapa pasukan kecil atau

ekspedisi sebagai berikut:

1. Pasukan Abu Bakar Ash-Shiddiq ,s Oitirim ke Najd

Pasukan Abu Bakar Ash-Shiddie & yang dikirim ke Naid untuk

menghadapi Bani Fazanh. Abu Bakar ditemani oleh Salmah bin AI-Akwa'.

Pada saat itu, ia berhasil mendapatkatbagjm ghanimah berupa seorang

budak perempuan yang cukup cantik. Kemudian oleh Rasulullah 6 diminta

untuk dihibahkannya kepada beliau. Selanjutnya beliau menggunakan budak

tersebut untuk menebus tawanan sejumlah pasukan kaum muslimin yang

ada di Makkah.3ae

347 Shahih Muln (680/309), Kitab Masfid-Masiid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Mengqadha'Shalat yang

Tertinggal, dan Anjutan Segera Mengqadha'nya., Abt Dad (430), Kitab Shalat, Bab Orang Yang Tidut
Meniggalkan ShalatAtau OrangYangLalaiAtasnya, danDala'ilAn-Ntb*r":l..atolehAl-Baihaqi (IV /272.273).

348 ShahihAt-Btkhai(2630),KitabHibah,BabKeutamaanPembeian,dmSbahihMtslin(1771/70),KitabJihad
dan Srategi Petang, Bab Orang-Orang Muhaiirin Mengembalikan Pembeian Kaum Anshat

349 S hahib M*lin (17 55 / 46) , KirabJihad dan Strategi Perang, Bab Mengambil Rampasan dan Tebusan dengan

Tawtnrn,AfuDud (269-f , KitabJihad, Bab Keringanan Bagi OrangyangTelpisah Di antaraMeteka,Ahmad

(lY / 26), dn Dah'il Al-N fi stryat oleh Al-Baihaqi [V/290).
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2. Pasukan Umar bin Al-Khathab *& Dkirim untuk Menghadapi Suku

Hawazan

Umar bin Al-Khathab memb^w^ t7g P"l"h pasukan berkuda untuk

menyerang orang-orang suku Hawazan. Begitu mendengar berita akan

diserang pasukan kaum muslimin, mereka segefa melarikan did. Karena

tidak berhasil men,Japati seorang pun dari pasukan musuh, Umar kemudian

pulang ke Madinah.

,,Apakah tidak sebaiknya Anda sefaflg beberapa ofang dari suku

Khat'am yang tengah meninggalkan negeri mereka yang gercang?", tanya

seorang pemandu ialan pasukan kaum muslimin kepada Umar

,,Rasulullah ffi tidak menyuruh aku untuk menyeranS mefeka", iawab

Umar.3so

3. Pasukan Abdullah bin Rawahah Dkirim ke Khaibar

Abdullah bin Rawahah berangkat ke Khaibar dengan membawa tiga

prrl,rh pasukan berkuda. Di 
^nt^ramefeka 

terdapat nama Abdullah bin Unais'

Tujuan mereka ialah menyefang seorang Yahudi bernama Yasit bin Rizam.

Soalnya Rasulullah ffi mendengar informasi kalau ofang ini membuiuk

ofang-orang suku Ghathfan untuk memerangi beliau. Mereka menemuinya

di Khaibar dan berkata, "Kami akan mengirim Anda kepada Rasulullah ffi

agar beliau bersedia mempercayai Anda mensgafaP tanah Khaibat'"

Mereka terus begitu sampai akhitnya ia bersedia mengikuti mereka

dengan membawa tiga puluh ofang yang masing-masing membonceng kuda

pasukan kaum muslimin. Tiba di daerah Qarqarah Nryyar yang beriarak enak

mil dari Khaibat, Yasir merasa menyesal. Ia betmaksud merebut pedang

milik Abdullah bin Unais. Menyadari hal itu, Abdullah bin Unais segefa

membentak untanya sampai kaget dan Yasir pun teriatuh hirgg, mengalami

patah kaki. Dan dengan t^nganmemegang tongkat, giliran Yasir menyerang

wajah Abdullah bin Unais hitgg, terluka parah. Ia lalu dibawa oleh pasukan

kaum muslimin kepada Rasulullah ffi. Dan setelah mendapatkan pengobatan

dari beliau, beberapa waktu kemudian akhitnya ia meninggal dunia'3s1

3 50 D a la' i t At -N rt b tt wat oleh 1J-Bathaqi [-{ / 29 2) dzn I b n a S a' ad (l / 89' 9 0)'
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4. Pasukan Basyir bin Sa'ad Kepada Bani Murrat
Basyir bin Sa'ad Al-Anshari membawa tiga puluh orang pasukan ,ntuk

menyerang orang-orang dari keluarga besar Bani Murrat di wilayah Fadak.

Di tengah petjalanan, ia hanya bertemu seorang penggembala unta dan

domba. Dan setelah menggfuing kawanan ternak tersebut, si penggembala

disuruh pulang ke Madinah. Basyir dan pasukannya melakukan pengejaran

musuh pada malam hari, dan menghujani mereka dengan anak panah hirgg^
kehabisan seniata. Sebagian musuh ada yang berhasil melarikan diri, dan

sebagian lagi berhasil ditangkap. Basyir bertempur dengan ggh. L digotong
sampai ke daerah Fadak karena tubuhnya terluka cukup patah.Ia tinggal di
rumah seorang Yahudi. Dan setelah lukanya sembuh ia kemudian kembali

ke Madinah.3s2

Rasulullah ffi mengirim pasukan kecil ke daerah Al-Huruqat yang
termasuk wilayah kekuasaan Juhainah. Di antan mereka terdapat Usamah

bn Zaid. Ketika sudah dekat dengan posisi musuh, komandan pasukan

Islam mengirim beberapa ofang rnata.-mata untuk mengetahui keadaan

pasukan musuh. Dan setelah mendapatkan informasi dari mereka, pada

suasana malam yang cukup tenang, ia berpidato di tengah-tengah mereka.

Setelah memanjatkan puja pufi kepada Allah sebagaimana mesrinya, ia
mengatakan, "Aku pesankan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada

Allah ruhan satu-satuny^ y^ng tidak bersekutu sama sekali, dan untuk
mentaatiku. Kalian ianganduhaka dan menentang perintahku, karena tidak
ada gtnany^ sama sekali pemimpin yang sudah ditaati."

Dan setelah membariskan mereka dengan rapi, Usamah kembali
mengatakan, "Wahai fulan, fi.rlan, dan firlan, masing-masing kalian iangan
belpisah dengan temannya. Jangan sampai ada salah seorang dari kalian

yang pulang lalu aku tanya, "Mana temanmu?." Lalu ia meniawab, ,,Aku

tidak tahu."Jika aku sudah mengumandangkan takbir, ikuti secara serentak

sambil menghunus pedang."

Ketika sudah berhadapan dengan pasukan musuh, mereka langsung

melancarkan serangan sambil mengumandangkan gem a swar^takbfu. Mereka

3 52 I b ru S a' a d gl / 9 1) dan D a k' i I An -N s b s wa / oleh AL-Bxhaqi (v / 29 5)
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berhasil mengepung pasukan musuh. Pada saatyangsam ,Usamah tengah

mengikuti dan mengincar seofang pasukan musuh bernama Mirdas bin

Nahik. Begitu posisinya sudah dekat, dan pedang pun telah diayrnkan,

mendadak ia mengucapkan kalimat I-a llaha Illallah. Tetapi Usamah tetap

membunuhnya.

Pasukan kaum muslimin berhasil memperoleh harta ianhan berupa

kawanan domba, u.nta, dan beberapa orang tawanan. Masing-masing pasukan

memperoleh bagian sebanyak sepuluh ekor unta. Ketika menghadap

Rasulullah ffi,apayangdilakukan oleh Usamah itu dilaporkan kepada beliau.

Seketika beliau membaca takbir begrtu mendengar laporan itu.

"Benarkah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkankahmat L-a

ilaha lllallah ?", tanya beliau.

"Benar, wahai Rasulullah", iz'wab Usamah. "Tetapi ia mengucapkan

kalimat tersebut hanyauntuk melindungi diri dari pedangku'"

"Apakah kamu sudah membelah haanya saia?", tanya beliau.

Usamah hanya diam saia.

"Bagirmana pertanggungan iawabmu nanti atas maalah ini pada Hari

Kiamat nanti?", kata beliau yang diulang-ulang samPai beberupal<ah. Sampai-

sampai Usamah berkhayal kalau safa ia batu masuk Islam pada hari itu.

"lX/ahai Rasulullah", kata Usamah. "Demi Allah, aku berfanji tidak akan

lagi membunuh seseorang yang sudah mengucapkan kalumatl-.a Ikha llkllab."

"Bahkan sampai sepeninggalanku nanti?", tattya beliau.

"Ya, bahkan sampai sepeninggalan Anda", iawab Usamah.3s3

5. Pasukan Chalib Al-Kalbi Kepada Bani Al-Lauh

Rasulullah ffi mengutus Ghalib Al-Kalbi untuk menyerang orang-

orang dad keluarga besar Bani Al-Mulawwah di wilayah Al-Kadid, dan

menltrruhnya untuk memberika n pelaiaran kepada mereka'
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Kata Ibnu Ishak, aku mendapatkan riwayat dari Ya'qub bin Utbah,

dari Muslim bin Abdultah Al-Juhani, dariJundab bin Makits Al-Juhani, ia

betcerita, "Aku termasuk salah seorang pasukan Islam yang dikirim oleh

Rasulullah ffi. Kami tetus bergerak. Dan ketika sampai di daerah Qadid,

kami bertemu Al-Harits bin Malik bin Al-Barsha'Al-Laitsi.

"Kedatangan kami untuk menyetah dan ingin masuk Islam", katanya

setelah ia berhasil kami tangkap.

"Kalau benat pengakuanmu itu, tentu tidak apa-apa'kamimenahanmu

sehari semalam saja. Tetapi kalau kamu bohong, kami akan mengikatmu",

kata Ghalib bin Abduttah.

Tawananitu kemudian kami ikat dengan kencang, dan ditunggui oleh

seorang penduduk setempat yang kami sewa.

"Kamu iagatawanan ini. Kalau ia berani berbuat rrtac m-macamhaiat

saja kepalanya", pesanJundab komandan pasukan Islam waktu itu.

Kami terus melaniutkan perialanan. Tiba di lembah Kadid menielang

sore hari, kami berhenti untuk bedstirahat. Selesai shalat ashar, aku ditugasi

oleh sang komandan supaya naik ke sebuah bukit untuk mengawasi keadaan

pasukan musuh yangada di bawah. Dan supaya tidak terlihat oleh mereka,

aku sengafa mengambil posisi izrap. Saat itu waktu menielang matahart

terbenam. Tiba-tiba dari atas aku melihat salah seofang pasukan musuh.

Melihat ada onng yang sedang bertiarap di atas bukit, ia mengatakan

kepada isterinya, "Aku seperti melihat bayanganhitam yang tidak aku lihat

sepaniang hari ini. Coba kamu pethatikan. Aku khawatir itu kawanan aning

y ang akan mengganggu kita."

"Demi Allah, aku tidak melihat apa-ap a",katasi isteri setelah memandang

dari kejauhan.

"Coba ambilkan aku busur dan dua batang anakpanah",katanya

kepada si isteri.

Setelah memasang aflak panah pada busur, ia langsung membidikkannya

ke arahku, dan tepat mengenai lambungku. Aku mencabutnya dengan

berusaha tanpa menggerakkan badan sedikit pun. Ia membidikkan arlrak
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panah yang satunyal^gi, dan kali ini tepat mengenai pundakku' Kembali

aku mencabutnya dengan berusaha tanPa menggerakkan badan sedikit pun'

,,Demi Allah, bidikanku meleset", kata orang itu kepada isterinya.

,,Kalau terkena, pasti bayangan itu bergerak. Besok kamu ambil dua batang

anak panahku itu di sana unruk beriaga-iaga menghalau kawanafl aniing

y ang akan mengganggu kita."

Dengan sabar aku menunggu pasukan musuh' Lewat tengah malam

ketika suasana benar-benar sudah lengang dan mereka semua sudah sama

tidur lelap, kami melancarkan sefangan kepada mereka secafa sporadis'

Kami berhasil membunuh beberapa orang. Selaniutnya kami puiang dengan

membawa hataiatahan berupa sekawanan ternak'

Mendengar adayangberteriak-teriak minta tolong, kami segera keluar

meninggalkan perkampungan musuh. Kami terus bergerak melewati Al-

Harits bin Malik dan orang yangmeniaganya.Kamibawa tav/anan itu ikut

kami. Dari belakang kami mendengaf suafa-suara teriakan pasukan yang

mengoba mengeiat kami. Ketika kami sudah tiba di markas dan sudah

berhadap-h adapandengan pasukan musuh, tiba-tiba saia Allah Yang Maha

Muli4lagi Maha Agung mengirimkan baniir bandang y^ngt2lflPa ada turun

hriarl deras terlebih dahulu. Akibatnya, tidak ada seofang pun di antara
,

-.r.i., yang sanggup bergerak maiu menyerang kami' Aku melihat mereka

hanya bisa berdiri sambii memandangi kami. Dan kami pun iuga hanya

bis^ fe.rgawasi,mereka. Selaniutnya kami pun pulang dengan selamat'"3s4

Ada yang mengatakan, pasukan ini sama seperti pasukan yang dikirim

sebe\rmnya. l7allahu z'lam.

6. Ekspedisi Ke Khaibar

femudian 
datanglah Husail bin Nuwairah, seorang pemandu ialan

yang disewa oleh Rasulullah ffi ke Khaibar'

l'Apa yang ada di belakangmu?", tanya beliau kepada Husail'

f,An ,rdi melihat rombongan pasukan dad suku Ghathfan dan suku

Hayyan yang d'ikidm oleh lJyainah", iawabnya' "Kit^ iemput mereka'
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^tiltkita 
tunggu saja di sini. Sebaiknyalctta kirim saja seoraflg kurir untuk

memancing supaya mereka terus bergerak mendekati posisi kita.,,

Rasulullah ffi memanggilAbu Bakar dan Umaruntuk dimintai pemim-

bangan tentaflg masalah ini.

"Anda kirim saja Basyir bin Sa'ad", iawab Abu Bakar.

Umar setuiu dengan usul ini. Rasulullah ffi kemudian menyerahkan

bendera perang kepada Basyir selaku komandan yang membawa tiga ratus

orang pasukan. Beliau berpesan kepada mereka untuk bergerak di malam

hari, dan beristirahat di siang hainya.Ikut berangkat membantu mereka

adalah Husail selaku pemandu jalan.

Setelah beberapa lama bergerak di malam hari dan beristirahat di
siang hari, mereka akhirnya tiba di daerah datannrendah Khaibar. Begitu
sudah dekat dengan posisi musuh, mereka bersiap-siap hendak langsung

melakukan penyerangan. Namun sayang pihak musuh keburu mendengar

informasi, sehingga mereka pun sama lari terpencar. Basyit dan pasukannya

terus bergerak hingga sampai ke markas musuh. Tetapi sayang sekali di sana

mereka tidak mendapati seorang pun. Tempat itu sudah kosong. Ia dan
pasukannya pulang dengan hanya membawa sekawanan unta. Di tengah

pelalanan mereka berhasil menangkap mat^-rnata Uyainah, kemudian
membunuhnya.

Tetapi akhirnya mereka juga bertemu dengan pasukan Uyainah. Setelah

terlibat pertempur^n y^ng cukup seru, pasukan Uyainah terdesak lalu
melarikan diri. Pasukan kaum muslimin terus mengejar mereka, dan berhasil

menangkap dua orang. Mereka lalu diserahkan kepada Rasulullah ffi. Dan
setelah menyatakan masuk Islam, beliau kemudian melepaskan mereka.3ss

Uyainah yangikut melarikan diri, di tengah jalanizberpapasan dengan

temannya, Al-Harits bin Auf.

"Berhenti sebentar", kata Auf.

"Tetapi ada yang mengejarku dari belakang", jawab Uyainah dengan
nafas tersengal-sengal.
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"Sudah waktunya kamu harus berani menanggung resiko yang akan

terjadi padamu", kata Auf. "Muhammad telah menguasai negeri. Kamu

tidak usah macam-rnac m."

Al-Harits binAuf dan Uyainah berhenti. Tetapi seiaklepas tengah hari

hingga malam, mereka tidak melihat siapa-siaPa y^ng mengeiar Uyainah

yafigsa titu tampak sangat ketakutan.

7. Pasukan tbnu Abu Hadrad Al-Aslami Ke Al-Ghabat

Rasulullah ffi mengirim Ibnu Abu Hadrad Al-Aslami dengan membawa

pasukan kecil. Ceritanya seperti yang dituturkan oleh Ibnu Ishak berikut

ini, "seorang komandan pasukan kafir dari keluarga besar Jutsam bin

Mu'awiyah betnama Qais bin Rifa'ah atau Rifa'ah bin Qais bergerak

membawa rombongan pasukan dengan jumlah yang cukup besar. Mereka

sedang berhenti beristirahat di daerah Al-Ghabat, dan bersiap-siap hendak

menyerang Rasulullah ffi.

Mendengar informasi ini, Rasulullah W memanggil Ibnu Abu Hadrad

dan dua orangpasukan kaum muslimin.

"Pergilah untuk memata-matai orang itu. Aku tunggu informasinya",

kata beliau.

Kata Ibnu Abu Hadrad, kami bertiga hanya disediakan seekor kuda

yang sangat kurus. Baru saja aku naiki sendidan, kuda tersebut sudah tidak

sanggup berjalan. Kami lalu meninggalkannya.

Kami berangkat dengan membawa seniata berupa panah dan pedang.

Menjelang rnatzrhafi terbenam kami baru tiba di dekat daerah Al-Hadhir.

Kami sengaja mengendap-endap, supaya tidak diketahui musuh. Aku

sendidan berada di sebuah temPat y^ngaLm n, dan kedua temanku betada

di tempat lain yang juga aman.

"Nanti begitu kalian mendengar aku mengumandangkan suara takbit,

berati aku mulai melakukan penyerangan. Dan pada saat itulah kalian

harus melakukan hal yang sama." Begitulah kami menunggu komando

sefaflgan atau kami melihat sesuatu. Waktu terus beraniak larut malam. Dari

kegelapan aku melihat salah seorang pasukan musuh bernama fufa'ah bin

Qais tampak sedang membawa pedang yang dikalungkan pada lehernya.
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Ia terus berjalan, dan sebelumnya sudah berpesan ingin sendirian. Tetapi

ia diikuti oleh beberap^ oraLng temannya. Dan begitu melewati tempat

petsembunyianku, aku bidik orang yang bernama Rifa'ah itu dengan anak

panah dan tepat mengenai ulu hatinya. Demi Allah, mendapat serangan

mendadak yang tidak disangka-sangka tersebut ia tidak mampu berbicata

sama sekali. Aku segera melompat ke anhnya lalu aku pukul kepalanya

dengan sangat keras. Selanjutnya aku dan kedua orang temanku secara

serentak menyetang markas mereka. Terdengar suata gaduh dan hiruk pikuk

dari dalam markas. Sekuat tenzg mereka berusaha unnrk melindungi serta

menyelamatkan kaum wanita, anak-anak, dan juga harta benda meteka.

Kami pulang dengan membawa hartaiarahan berupa sekav/anan unta

dan kambing dalam i"rrrluh yang cukup besar. Kami membawanya kepada

Rasulullah ffi. Aku sendiri membawa penggalan kepala Rifa'ah bin Qais.

Aku mendapatbagjan tiga belas ekor unta yang segera aku bawa polang

kepada keluargaku. Pada saat itu sebentar lagi aku akan melangsungkan

pernikahan, dan aku sudah setuiu akan memberikan maskawin sebesar dua

ratus dirham kepada calon isteriku. Aku lalu menemui Rasulullah ffi untuk

meminta bantuan.

"Demi Allah, aku tidak punya uang unnrk membantumu", jawab beliau.

Dan setelah menunggu selama beberapa hari akhirnya beliau berkenan

mencarikan bantuan untukku."356

8. Ekspedisi ke tdham

Rasulullah ffi mengirim pasukan ke wilayah Idham dengan panglima

Abu Qatadah dan Muhallim bin Jatsamah. Secara kebetulan Amir bin

Adhbat Al-Asyfa'i berpapasan dengan mereka. Ia mengucapkan salam

kepada mereka. Tetapi mereka kemudian menangkapnya.Iabahkan dibawa

oleh Muhallim binJatsamah lalu dibunuh nyakarcnauusan prib adt dt antal.a

mereka betdua.

Setelah itu, Muhallim mengambil unta dan barangbawaannya. Ketika

mereka menemui Rasulullah untuk melaporkan peristiwa tetsebut, turun

356 Ibru Higan $V / 27 5,27 6) dat Dalail An-Niluwatoleh Al-Baihaqi (Y / 303,304).
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ayat Al-Qur'an srlrat An-Nisaa' 
^ylt94 

y^ngmenyinggung tentang mereka,

-lYahai urang-urarrg)ang beiman, @abik kanu pergi (berperang) di jakn Allab,

naka telitilab dan janganlab kama mengatakan kepada lrangJang nenguc@kan

"ialam" ktpadanu, "Kanil bukan finrafig nuktnin" (lalu kanu merubunubnla),

dengan naksud nencai harta benda kebidupan di dunia, karena di sisi Allah ada

hanalang barryak. Beginjugakh kcadaan karu dahu lu, klu Alkh nenganugerahkan

niknat-Irl1a atas kamu. Maka telitilah. SuungubnlaAlkh Maha Mengetahui apa

lang kanu kejakan."

Mendengat laporan itu, Rasulullah ffi menegur Muhallim, "Kenapa

kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan, "Aku bedman kepada

All26)":sz

Pada tahun peristiwa Khaibar, Uyainah bin Badar datang untuk

menuntut balas atas kematian mendiang Amfu bin Al-Adhbat Al-Asyia'i,

kepala suku Bani Qais. Al-Aqra' bin Habis membela Muhallim, karcna ia

adalah kepala suku Khandaf.

"Bagumatakalau kami akan menyerahkan lima P"t"h ekot unta kepada

kalian saat kami sudah pulang di Madinah nanti?," tanya Rasulullah W.

"Demi Allah, aku tidak akan membiarkan orang itu sebelum aku

berhasil menyiksanya seperti ia telah tega menyiksa isteri dan anak-anak

perempuanku", jawab Uyainah bin Badar.

Tetapi setelah Rasulullah ffi terus membujuk meteka, akhirnya mereka

bersedia menerima dtyat atau denda. Meteka lalu mendatangi Muhallim

dan Rasulullah menyutuhnya untuk meminta maaf. Di depan Muhaltim

beliau berdoa, "Ya Allah, tolong jangan Engkau ampuni Muhallim. Ya

Allah, jangan Engkau ampuni Muhallim. Ya Allah, tolong iangan Engkau

ampuni Muhallim."

Dan masih dalam posisi berdiri itulah tampak ia menyeka ur matanya

dengan ujung kainnya.3ss

357 Ahmad (VIl11). Diketengahkan oleh Al-Haitsami dalam Majna'ATZatta'id $11/71). Katanya, iuga
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Kata Ibnu Ishak, kaum Amir menganggap bahwa setelah itu

Rasulullah ffi memohonkan ampunan untuknya. Diriwayatkan oleh Ibnu

Ishak, dari Salim alias Abu Nadhar, ia bercerita, "Mereka tidak mau

menerima taw^ran diyat. Samp ai al<hknyzAl-Aqra' bin Habis harus turun

turg n.Ia berusaha membujuk mereka dengan mengatakan, "S7ahai orang-

orang Bani Qais, Rasulullah telah meminta kalian mengikhlaskan orang

yang sudah terbunuh supaya tercipta perdamaian diantaramanusia, tetapi

kalian menolaknya. Apakah kalian akan merasa^mankalau sampai beliau

murka, lalu Allah pun ikut murka karena murka beliau? Atau Rasulullah

akan melaknati kalian, lalu Allah pun ikut melaknati kalian karena laknat

beliau? Demi Allah, serahkan saia masalah ini kepada Rasulullah. Atau

aku akan mendatangkan lima puluh orang dari suku Bani Tamim yang

semuanya akan memberikan kesaksian bahwa orarrg yang terbunuh itu

sama sekali tidak pernah menunaikan shalat, sehingga darahnya tidak

wajib dituntutkan balas?."

Setelah Al-Aqra'berbicara panianglebar seperti itu, mereka baru mau

menedma denda.3se

Umrah Qadha'

Kata Nafi', peristiwa umrah qzdha'ini terjadi pada bulan Dzul Qa'dah

tahun ketujuh hiiny"h. Kata Sulaiman At-Taimi, sekembalinya dari Khaibar,

Rasulullah ffi mengirim beberapa pasukan kecil. Beliau berada di Madinah

sampai akhit bulan Dzul Qa dah. Selanjutnya beliau menyerukan kepada

para sahabat untuk segera berangkat.

Kata Musa bin Uqbah, pada tahun berikutnya setelah tahun peristiwa

Hudaibiyah, tepatny^ pada bulan Dzul Qa'dah tahun ketufuh hiiriyah,

Rasulullah ffi berangkat untuk menunaikan ibadah umtah. Inilah bulan di

rnan or^ng-orang musyrik menghalang-halangi beliau pergr ke Masiidil

Haram.Tiba di daerahYa'juj,beliau meletakkan semua ienis seniata. Beliau

dan rombongan memasuki Makkah dengan seniata

359 lbm Higun QV / 27 4,27 5)
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Rasulullah ffi mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk membawanya

menemui Maimunah binti Al-Harits bin Hazn Al-Amiriyah. Beliau melamar

Maimunah lewatJa'far. Tetapi wanita ini menyerahkan urusannya kepada

Al-Abbas bin Abdul Muthalib, karena Umul Fadhal kakaknya adalah isteri

Al-Abbas. Selanjutnya Al-Abbas lah yang menikahkan Maimunah dengan

Rasulullah ffi.

Begitu tiba di Makkah, Rasulullah ffi meny'uruh sahabat-sahabatnya,

"Bukalah pundak-pundak kalian, dan bersemangatlah ketika thawaf."

Dengan begitu beliau bermaksud untuk menunjukkan kekuatan mereka

kepada orang-orang musyrik, supaya mereka gentar.

Sedapat mungkin Rasulullah ffi berusaha untuk memperdaya

orang-orang kafrr Quraisy. Pada saat itu penduduk Makkah, baik laki-

laki, perempuan, dan anak-anak, sama memandang Rasulullah ffi dan

para sahab^tfly^y^ng sedang menunaikan thawaf di Ka'bah. Sementara

Abdullah bin Rawahah yang berada di depan Rasulullah ffi terus menerus

melantunkan sya'fu,

Biarkan orang-oran7kafir itu pada ialan mereka
Allah Sang Maha Rahman telah menurunkan
apa yan7 harus Dia turunkan
dalam lembaranlembaran yang dibacakan atas Rasul-Nya
Ya Tuhan, sesun6guhnya aku percaya
pada kepemimpinannya
dan aku melihat selalu ada kebenaran padanya
hari ini kami pulatl kalian deng,an wahyu Allah
pulotlan yang bisa memenggal kepala
dan yang bisa memisahkan seseoran6, dari kekasihnya.

Beberapa oraflg musyrik sengaja bersembunyi karena meteka tidak

suka memandang Rasulullah ffi. Rupanya meteka merasa kesal dan dengki

kepada beliau.

Setelah Rasulullah berada selama tiga hari di Makkah,360 pada harr

keempat, p^g-pagr sekali Suhail bin Amt dan Huwaithib birl Abdd' Uzza

menemui Rasulullah y^ng saat itu berada di majlis orang-oraflg Anshar dan

360 DiketengahkanolehAl-HaitsamidalamMajna'ATZawa'id$l/146,147),KitabPetang-PerangSuci,
Bab Perjanjian Hudaibiyah Dan Umrah Qadha', dad Ibnu Syihab secara mursal. Katanya, hadits ini juga

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan tokoh-tokoh sanad yang terdiri dari para perawi hadits shahih.
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sedaflg berbincang-bincang dengan Sa'ad bin Ubadah. Tiba-tiba dengan

tidak sabar, Huwaithib berteriak mempedngatkan kepada beliau bahwa

masa tinggalnya di Makkah selama ngahan saja sudah habis, sesuai dengan

petiar4ian Hudaibiyah yang telah disepakati bersama.

'JadiAnda sudah harus meninggalkan negeri kami, katena sudah lewat

dari tiga huri", kata Suhail kepada Rasulullah 6.
"Celaka! Kamu bohong. Ini bukan negerimu dan juga bukan negeri

nenek moyangmul",kata Sa'ad dengan emosi. "Demi Allah, kami tidak

akan keluar dad sini."

Rasulullah berusaha menenangkan suasana. Dengan sabar beliau

bersabda kepada mereka berdua, "Begini. Aku baru saja menikahi seorang

wanita di antara kalian. Apa salahnya jika kalian memberiku waktu
sebentar lagi sampai aku bisa menikmati suasana pengantin baru. Aku akan

mengundang kalian untuk menikmati jamuan makan sebagai ungkapan rasa

syuku. Kita akan makan bersama-sama."

Tetapi rupanya mereka dengan keras kepala mendesak supaya Rasulullah

6 segera pergi meninggalkan Makkah, sesuai dengan isi perjanjian. Akhirnya

beliau menyuruh Abu Rafi' untuk memberitahukan kepada seluruh

rombongan agat bersiap-siap pulang ke Madinah. Rasulullah berangkat

tedebih dahulu dengan naik onta.

Di lembah Saraf beliau berhenti untuk bersitirahat. Beliau menunggu

Abu Rafi'yang diberi tugas ufltuk mengawal Maimunah. Pada sore hari,

Maimunah dan para pengawalnya baru tiba. Dan ketika meninggalkan

Makkah, tombongan yang membawa Maimunah ini sempat diejek dan

disoraki oleh beber^p^ orzng bodoh kaum musyrik. Setelah menginap

semalam di daerah Saruf, beliau kemudian melanjutkan perjalanan hirgg,
tiba kembali di Madinah. Rupanya takdir Allah menentukan bahwa Saraf

adalah tempat bagi Maimunah untuk menghabiskan malam pefiamanya

bersama Rasulullah W, dan sekaligus sebagai tempat kuburnya.361

361 IbruHiyan(lY/6,7),IbttuSa'ad(lV/92,93),dtiDalailAn-NsbtwatolehAl-Baihaqi(Iy/314-316).
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Perang Mu'tah

Mu'tah tedetak di dekat Balqa'yang termasuk kawasan wilayah Sy*.
Peristiwa perang Mutah terjadt padabulan Jumadil Awwal tahun kedelapan

hiiriyah. Pemicunya ialah, karena Rasulullah ffi mengutus Al-Harits bin

Umair Al-Azdi, salah seorang dari keluarga besar Bani Lahab, ke Syam

untuk mengantatkan sepucuk surat kePada penguasa Romawi atau Bushra.

Tetapiiadicegat dan diringkus oleh Syuraibil bin Amr Al-Ghassani. Dengan

tubuh diikat, ia dihajar habis-habisan kemudian dibunuh. Inilah satu-sanmya

kurir yang diutus oleh Rasulullah ffi dibunuh. Mendengarbeitaini, sudah

barungtentu Rasulullah amatmurka dan sedih. Beliau kemudian mengirim

pasukan dengan menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai komandannya.

Sebelum pasukan berangkat, beliau berpesan, "Kalau nanti teriadi sesuatu

pada Zud bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib yang akm menggantikan

posisinya sebagai komandan pasukan. Dan iika teriadi sesuatu kepadaJa'fa4

maka akan diambil alih Abdullah bin Rawahah."362

Tiga ribu pasukan sudah siap-siap berperang. Menjelang berangkat,

orang-oraflg mengucapkan selamat tinggal dan menyalami Rasulullah &.
Tiba-tiba Abdullah bin Rawahah menangis.

"KenapaAnda menangs ?", tanya seofang sahabat'

"Demi Allah, aku menangis bukan karena sayang harus meninggalkan

kesenangan duniawi, dan bukan karena akan rindu kepada kalian",iawabnya.

'Tetapi akupernah mendengar Rasulullah ffi membaca ayatAl-Qrr'anyang

menyinggung-nyinggung tentang neraka berikut lni,"Dart tidak ada senrang

pan daripadana, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhannu adakh

suata kepastianltangsudah ditetEkan." Dafl aku tidak tahu, bagurnananasibku

nanti setelah mendatangi neraka."

"semoga Allah menyelamatkan kalian semua, melindungi kalian,

dan mengembalikan kepada kami dalam keadaan baik-baik", kata seorang

sahabat yang lain yang tidak ikut berangkat.

362 ShahihAl-Bskhai(4261),1<tabPerang-PetangSuci,BabPeangMu'tahDiWilayahSyatn,hnAhnad$/297,
300,301).
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Abdullah bin Rawahah lalu melantunkan sya'ir:

Tetapi kepada Allah Sang Maha Rahman
aku mohon ampunan, pukulan tangan yang mematikan,
tusukan tomb ak y an I men embus perut
sehing,ga aku beroleh kemenan6,an yang gemilang
dan disebut sebagai pasukan

yang mend apatkan pertolongan Allah.363

Mereka terus bergerak sampai akhirnya berhenti di daerah Ma'an.Padz

saat itulah, pasukan kaum muslimin mendengar informasi kalau Hiraklius

sudah berada di daetah Balqa' dengan membawa seratus ribu pasukan

Romawi. Ikut bergabung bersama mereka adalah orarrg-orang dari suku

Lakham, sukuJadzam, suku Balqin, suku Bahra', dan suku Billi yang luga

berjumlah seratus ribu. Jadi jumlah keseluruhan pasukan Hitaklius sebesar

dua ratus ribu. Mengetahui hal itu, pasukan kaum muslimin memilih tinggal

di daerah Ma'an ini selama dua hari guna menunggu perkembangan apa

yartgakan tetjadi. Salah seorang mereka mengatakan,"Kita harus menulis

surat kepada Rasulullah ffi untuk melaporkan besarnya pasukan musuh.

Kita berharap beliau mengirimkantambahan pasukan, dan kita tunggu apa

perintahnya lebih lanjut kepada kita."

Mereka setuiu pada usul ini, sehingga mereka mendesak Abdullah bin

Rawahah untuk menindaklanjutinya.

"Wahai para pasukan", kata Abdullah bin Rawahah, "Demi Allah, saya

ingin mengrngatkan kembali kepada kalian bahwa tujuan kalian berperang

ini ialah untuk mencari kematian syahid. Kita menghadapi musuh bukan

dengan mengandalkan banyaknya jumlah pasukan atau kekuatan. Tetapi

kita hadapi mereka dengan keyakinan agama yang karenanya Allah telah

memuliakan kita. Ayo kita maju! Kita punya dua pilihan y^flg sarn -sama

baik; menangat^L mati secara syahid."

Pasukan kaum muslimin terus bergerak hingga tiba di perbatasan

wilayah Balqa'. Dan mereka al<hirnya bertemu musuh di dusun Masyarif.

Ketika posisi musuh sudah cukup dekat, pasukan kaum muslimin terus

bergerak ke daerah Mu'tah. Di sinilah kedua belah pihak pasukan bertemu,

363 Ibtrr.t Hisyan AV /12).
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dan terjadilah pertempuran yang cukup sengit. Sambil memegang bendera

perang, Z^td btfl Haritsah benempur dengan grgih sebelum akhirnya ia

iatuh terkapar tetkena tusukan tombak nyasar pasukan musuh. Bendera

Iangsung dipungut olehJa'far bin Abu Thalib yang segera maiu bertempur

habis-habisan. Ia sempat terjatuh dari kudanya,tettpiia segera bangun lagi.

Dan setelah menyembelih kudanya, ia kembali bertemPrr sampai al<hnnyaia

tewas. Dalam sejarah Islam,Ja'far bin Abu Thalib adalah orang pertamay^flg

menyembelih kudanya di tengah-tengah berkecamuknya Perang. Tangan

kanannya patah, ia berusaha memegang bendera dengan menggunakan

t^flg tt kirinya. Dan ketika taflgan kirinya jwga patah, L^ tet^p berusaha

memeluk bendera dengan menggunakan dada. Sehingga akhirnya ia pun

tewas dalam usia yang relatif masih muda, yakni baru tiga puluh tiga tahun.

Selanjutnya bendera dipungut dan diambil alih oleh Abdullah bin

Rawahah. Ia memegang bendera itu lalu segera naik ke atas kudanya. Setelah

sejenak tampak ragu-r^go, ia maju ke medan laga unnrk bertempur habis-

habisan. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang sepupunya dengan membawa

seonggok drgmg dan berkata, "Makanlah. Ini bisa membantu kekuatan

stamina Anda. Aku yakin, ini akan sangat membantu Anda." Ia menerima

seonggok dusrrg tersebut. Dan ketika baru saja menggigitnya, mendadak ia

mendengar ada suata yang mengatakan, "Kamu masih di dunia." Seketika

ia membuang daging itu. Dengan memegang pedang ia maiu ke medan

laga. Dan setelah bertempur mati-matian, akhirnya ia pun gugur sebagai

pahlawan syahid.

Selanjutnya bendera diambil oleh oleh Tsabit bin Aqra, satdara orang-

o::airrg dari keluatga besar Bani Ajlan. Dan di tengah-tengah hiruk pikuk

suasana peperangan ia bersefu, "\W'ahai kaum muslimin, kalian harus memilih

siapa yang saat ini menjadi komandan kalian!."

"Anda adalah komandan kami!", jawab salah seotang mereka.

"Aku tidak bisa!", kata Tsabit.

Akhitnya mereka sepakat memilih Khalid bin Al-I7alid sebagai

komandan pasukan kaum muslimin dalam situasi darwat sepetti itu.
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Menyadari posisi pasukan kaum muslimin yang sedang terdesak, Khalid

segera mengambil langkah untuk mundur secara teratur. Ini adalah salah

satu strategi Khalid untuk menekan i"-l^h korban dari pihak pasukannya.

Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, bahwa kekalahan menimpa pasukan kaum

muslimin.36a Sementara menurut irwayat yang sahih dalam Al-Bukhari,

kekalahan dialami oleh pasukan orang-orang musyrik.365

Yang shahih ialah pendapat seperti yang dinrturkan oleh Ibnu Ishak,

bahwa masing.masing pasukan sama-sama mundur dengan teratur.366

Allah {k mempedihatkan hal tersebut kepada Rasul-Nya pada han
itu juga, sebelum beliau menerima laporan dari sahabat-sahabatnya. Beliau

bersabda, "Aku bermimpi melihat mereka semua diaflgkat ke surga dengan

menggunakan rarriang danemas. Aku melihat ranjang Abdullah bin Rawahah

lebih felek daripada nnirrgkedua temannya."

"Kenapa begitu?", aku bertanya.

Dan dijawab, "Karena Abdullah sempat raga-raga."367

Dikemukakan oleh Abdurnzaqyangmengutip dad Uyainah, dari Ibnu

Jad'an, dari Ibnu Al-Musayyib, ia berkata, Rasulullah ffi bersabda, "Aku
bermimpi m elihatJa' fa4 Z^tdbnHaritsah, dan Abdullah bin Rawahah sedang

berada di dalam sebuah tenda yang terbuat dari mutiara. Masing-masing

mereka menempati sebuah ranjang. Aku melihat ada bengkokpadaleherZard

dan Abdullah bin Rawahah. Semenara aku lihat leherJa'far tetap lurus dan

tidak bengkok. Ketika aku tanyakafl hal itu, di jawab, "Karena ketika akan

meninggal dunia, mereka berdua sempat menoleh atau seolah-olah mereka

sedang memalingkan mukanya. AdapunJa'far tidak melakukan hal itu."368

Rasulullah 6 bersabda tentang Ja'fa4 "sesungguhnya Allah dengan

sepasang tangan-Nya sendiri memasangkan padaJa' far sepasang sayap yang

bisa ia gunakan terbang di surga semaunya."36e

364 IbruSa'ad(I/99).
365 SbabibAl-Bakban(3067,3068),KitabJihad,BabKetikaOrang-OrangMusydkMenjarahHartaSeorang

Muslim.
366 I bru Hiyan (Y / 79), dan I bn S a'ad Gl / 98).

367 Ibru Hiyan (lV / 19,20).

368 AbdwRaTaq (9562), KitabJihad, Bab Pahala Mati Syahid.

369 DitnturkanolehAl-HaisamidalamAll4<jrr1a"@./76),KitabBiografi-Biogra6,BabBiografiJa'farBinAbuThalib.
Kaanny4 hadis ini juga didwayatlan oleh Ath-Thabarani dengan dua jalur sanad yarg salah sanmyz hasan.
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Kata Abu Umar, kami mendapatkan risny* dari Ibnu Umar, sesurg-

guhnya ia mengatakan , "Ptda bag1an antata dada dan pundak Ja'far dzn

sekitarnya, kami mendapati sembilan puluh luka yang disebabkan oleh

tebasan pedang dafi tusukan tombak."370

Kata Musa binh Uqbah,Ya'la bin Minyat menemui Rasulullah ffi

dengan membawa berita tentang penduduk Khaibar.

"Kamu yang menceitakan kepadaku, atau aku yang menceritakan

kepadamu?", tarayz Rasulullah ffi.
,"Iolong, Anda saia yang menceritakan kepadaku, wahai Rasulullah",

iawabnya.

Rasulullah ffi kemudian menceritakan kepadanya semuanya tentang

penduduk Khaibar secara rinci.

,,DemiAIIah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran,

semuafiya tidak ada yang tedewatkan sama sekali. Keadaan mereka memang

persis yang Anda ceritakan tadT",katanya.

,,K^fena Allah memperlihatkan aku seluruh bumi ketika sedang

berlangsung pertemPuran itu", kata Rasululloh W.

Pada waktu itu yang gugur sebagai pahlawan syahid ant^falajn adalah:

1. Ja'farbn Abu Thalib

2. Z^Ldbtn Haritsah

3. Abdullah bin Rawahah

4. Mas'ud bin Aus

5. Wahab bin Sa'ad bin Abu Sarah

6. Abbad bin Qais

7. Haritsah bin Nu'man

8. Suraqah bin Amr bin AthiYah

9. Abu Kulaib bin Amr binZad
10. Jabir bin Amr bnz^ld
11,. Amir bin Sa'id bin Al-Harits

12. Amr bin Sa'id bin Al-Hadts.

370 Al Isti'ab oleh Ibnu Abdul Brlt, cttttztkakiAl-Ishabat (l / 277)'
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Kata Ibnu Ishak, aku mendapatkan iwayat dari Abdullah bin Abu
Bakar, daiZud bin Arqam, iabetkatz, 'Aku adalah anak yatim yang diasuh

oleh Abdullah bin Rawahah. Pada suatu hari aku diajaknya bepergian dengan

membonceng pada unta yang ditungganginya. Malam-malam ketika sedang

dalam p erialanan aku mende ngar ia melantunkan sya'ir :

lika kamu mendekat padalan

dan membawa untaku
dalam jarak empat mil setelah menghirup udara segar
sun6guh m eny en an gkan sekali
aku tidak akan pulang kepada keluargaku
yang aku tinggalkan di belakang
orang-orang muslim datang
I alu m eningg,alkan alat
di neg,eri S\am tempat singgah yang nyaman.3n

Perang Dzatu Salasil

Tempat ini tedetak di belakang Wadi Al-Qura. Dari kota Madinah

membutuhkan waktu sepuluh hari berjalan kaki menuju ke sana. Dan

peristiwa perang Dzaru Salasil ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun

kedelapan hijriyah.

Kata Ibnu Sa'ad, begitu mendengar informasi sedang ada rombongan

pasukan dari suku Qudha'ah yang bermaksud mendekati beberapa sudut

kota Madinah, Rasulullah ffi segera memanggil Amr bin Al-Ash. Beliau

menyerahkan bendera berwarna putih, dan juga sebuah panji berwarna

hitam kepadanya. Ia harus berangkat untuk memimpin tiga ratus pasukan

yang terdiri dad kaum Muhajfuin dan kaum Anshar. Dan mereka hanya

membawa tiga puluh ekot kuda saja. Rasulullah ffi berpesan kepada Amr
untuk meminta bantuan kepada suku Billi, suku Udzrah, dan suku Balqin

yangakan dilaluinya.

Amr bin AI-Ash dan pasukaflr,ya bergerak di malam hari, dan

beristirahat di siang hari. Begitu sudah dekat dengan posisi pasukan

musuh, ia mendapat informasi kalau jumlah mereka sangat banyak. Rafi'

bin Makits At-Juhani segera mengirim seorang kurir kepada Rasulullah 6
377 IbruHigun(Ivl15).
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untukmeminta bantuan tambahanpasukan. Beliau kemudian mengirim dua

fatus orang pasukan tambahan yang dipimpin oleh komandan Abu Ubaidah

bin Al-Jarrah. Beliau juga mengikut sertakafi beberapa pasukan senior dari

kaum Muhaiitin dan kaum Anshar. Dt arrtar^ mereka ialah Abu Bakar

Ash-Shiddie, Umar bin Al-Khathab, dan yang lainnya. Beliau menyutuh

Abu Ubaidah untuk segera membawa pasukannya bergabung dengan Amr

bin Al-Ash. Beliau berpesan agar mereka tet^P kompak bersatu, dan tidak

boleh berselisih.

Ketika keduanya bertemu, Abu Ubaiduh i"gt yang meniadi imam

shalat beriama' ah bag1. para pasukan.

"Anda kan hanya dikirim sebagai pasukan tambahan. Jadi akulah

pemimpinnyz", kata Amr bin Al-Ash.

Abu Ubaidah akhirnya bisa memahami.IaPatuh kepada Amr bin AI-

Ash yang akan menjadi imam shalat beriama'ah.

Amr bin Al-Ash menyuruh para pasukanny^ untuk melaniutkan

perialanan, sehingga melewati wilayah suku Qudha'ah dan berhasil

menaklukkarrnya sec ra keseluruhan. Demi menyelamatkan diri dari

serangan pasukan kaum muslimin, mereka melarikan dfui berpencar ke

berbagai penjuru. Selanjutnya Amr bin Al-Ash menyuruh Auf bin Malik

Al-Asyja'i segera menemui Rasulullah ffi untuk melaporkan bahwa pasukan

kaum muslimin akan segera pulang dengan selamat, dan iuga semua peristiwa

yang terjadi."37z

Kata Ibnu Ishak, dalam peristiwa PertemPuran ini pasukan kaum

muslimin sempat berhenti di dekat kolam Salasilmihk sukuJudzam. Itulah

sebabnya kenapa perang tersebut disebut Perang Dzatu Salasil.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Muhammad bin Abu Ady, dari

Daud, dari Amir, iaberkata,"Rasulullah 6 mengutus pasukan perangDzatu

Salasil. Beliau menunjuk Abu ubaidah bin Al-Jatrah sebagai komandan

pasukan yang terdfui dari kaum Muhaiidn, dan menunjuk Amr bin Al-Ash

sebagai komandan pasukan yang dari orang-oraflg Arab larirrnya,. Beliau

372 lbru Sa'ad (l / 99,100)
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berpesan kepada kedua ot^fig komandan tersebut, "Kalian harus tetap

bersatu." Mereka dipedntah untuk meflyerang suku Bakar.

Amr segera berangkat. Tetapi mereka justru menyerang suku Qudha'ah,
katena suku Bakar masih punya hubungan keluarga dengaflnya. Mengetahui

hal ini, Al-Mughirah bin Syu'bah segera menemui Abu Ubaidah dan berkata,

"Sesungguhnya Rasulullah ,ffi menugaskan Anda memimpin kami. Tetapi

Amr bin Al-Ash malah meflyerang suku Qudha'ah, bukan suku Bakar."

"Tetapi Rasulullah ffi menyuruh kita untuk tetap kompak. Aku tetap

taat kep ada b eliau, me s kipun Amr mend urhtkirny a." 37 3

Pasukan Al-Khabat

Bertindak sebagai panglima dalam peperangan ini adalah Abu Ubaidah

bin Al-Jarrah. Dan peristiwa Perang Khabat ini te{adi pada bulan Rajab

tahun delapan hijriyah, sebagaiman^yarrtg dikemukakan oleh Al-Hafrzh
Abul Fatah alias Muhammad bin Saryidunnas dalam kitabnya Ulun Al-
Atsar. Tetapi meflrrut saya, ini sebuah keraguan, sebagaimana yang akan

kami kemukakan nanti.

Rasulullah ffi mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin tiga

ratus pasukan gabungan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar,

dan di 
^nt^r^ 

mereka adaUmar bin Al-Khathab, dengan misi menghadapi

suku Juhainah di daerah Qibliyah dekat sebuah pantai yang berjarak lima

mil dari Madinah. Di tengah pe\alanan mereka menderita nsalapar yang

cukup berat. Mereka memakan seekor ikan besar yang kebenrlan terdampar

di tepi pantai setelah dihempas oleh gulungan-gulungan ombak cukup besar.

Setelah puas makan, mereka pun pulang karenatidak menemukan pasukan

musuh.

Cerita ini perlu ditinfau ,rl*g. Sebab, dalam Shabib Al-Bukhari dan

Sbahib Muslim terdapat sebuah hadits dari Jabir yang menyatakan, ia

berkata, "Rasulullah ffi mengirim pasukan berjumtah sebanyak tiga ratus

,, Ah-"dC/r%)-"dr"inidiketengahkanolehAl-Haisami dalarnMajna'ATZaua'idSl/209),KitabPerang-
Petang Suci, Bab Pasukan Bakar bin Wa'il, Katanya, hadits ini iuga diriwayatkan oleh Ahmad secata mursal.
Tokoh-tokoh sanadnya a,dalo,h patapetawi hadits shahih.
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orang dengan dipimprn oleh Abu ubaidah bin Al-Jarrah. Kami semua

naik kendanan. Di tengah jalan, kami semPat mengintai kafilah kaum

Quraisy. Setengah bulan kami tinggal berada di sebuah pantai, dan selama

itu kami didera oleh rasa dahagayafigteramat s^flg^t sampai-sampai kami

harus memakan dedaunan, sehinggaada.yang menamakan kami ini adalah

pasukan daun.

Pada saatitulah, kami tiba-tiba melihat seekor ikan paniang berkepala

lebar terdampar di tepi laut. Kami lalu memakannya sehingga kami

bisa bertahtnlagp selama setengah bulan. Stamina kami kembali pulih.

Kemudian Abu Ubaidah mengambil salah satu bagian tubuh ikan tersebut,

dan menyuruh salah seofang anak buahnya y1ng bertubuh tinggi kekar

untuk mengangkutnya dengan menggunakan unta yang Paling kuat. Saking

besarnya ukuan ikan tersebut, samPai sampai bisa ditumpangi oleh beberapa

orang diantankami. Bahkan kami masih bisa mengambil beberapabag1an

dagingnya unruk bekal dalam pe{z-l^narr. Tiba di Madinah, kami menemui

Rasulullah 6 untuk mencefitakan hal itu. Menderrgr ceita kami beliau

bersabda, "Itu adalah rezeki yang dibetikan oleh Allah kepada kalian.

Apakah kalian masih membawa dagingnya yang bisa kami makan?" Kami

lalu mengidmkannya kepada Rasulullah W, dan beliau memakannla..D3t+

Menurut saya, berdasarkan keterangan tadi ielas bahwa peristiwa ini

terjadi sebelum ada pedstiwa perianiiangencatan seniata di Hudaibiyah, dan

juga sebelum pedstiwa umrah qadha'. Sebab, semeniak penduduk Makkah

mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah ffi, kafilah mereka sama

sekali tidak pernah disergap oleh Rasulullah ffi dan sahabat-sahabatnya.

Waktu itu suasana benar-benar aman dan kondusif, hitgg^ tefiadi peristiwa

penaklukan kota Makkah. Adalah keliru pendapat yang mengatakan bahwa

peristiwa pefang Khabat ini berlangsung sebanyak dua kali; sekali sebelum

pefistiwa perdamaian di Hudaibiyah, dan sekali lagi sesudahnya. \X/allahu

a'Lafi,37s

374 ShahibAl-Bgkhari(4360),KitabPerang-PerangSuci,BabpemngSaif Al-Bahri,JlahibMttslin(7935/17),

Kitab BinatangButuan dan BinatangSembelihan, Bab Boleh Memakan BmgkzlLangAbz Dad Q840),Kitzb

Makanan, Bab Tentang Mamalia Latt,An-Nau'i (4352), Kitab Binatang Butuan dan Binatang Sembelihan,

Bab Bangkai Laut, dar Ahnad (lll / 309).

37 5 Zad Al-Ma'ad (IIII389, 390).
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Penaklukan Kota Makkah

Inilah peristiwa yang karenanya Allah memuliakan agama, Rasul,

pasukan, serta golongan-Nya yang terpercaya. Dan yang jagakarcnanya

Allah menyelamatkan negeri serta Rumah-Nya yangDiz jadikan sebagai

petunjuk bagi seluruh alam daitarrg^n orang-orang kafir dan orang-orang

musyrik. Inilah kemenangan yang diberitakan oleh malaikat. Berbondong-

bondong manusia masuk ke dalam ag ma Allah. Waiah bumi tampak

bers eri- s eri memancark an cahay a cerah kegembfu aan.

Pada tanggal sepuluh di bulan Ramadhan tahun kedelapan hijriyah,

Rasulullah ffi berangkat ke Makkah dengan komandan-komandan Islam

yang terkenal tangguh, dan serdadu-serdadu Allah. Beliau menugaskan

Abu Raham alias Kultsum bin Hushain Al-Ghifari untuk menjaga kota

Madinah. Menurut Ibnu Sa'ad, yang dipercaya menjaga Madinah saat itu
adalah Abdullah bin Ummi Maktum.

Penyebab timbulnya peristiwa yang cukup besar dalam sejarah Islam ini
ialah, seperi yang diceritakan oleh seorang ulama ahli sejarah peperangan

Muhammad bin Ishak bin Yassar sebagai berikut:

"Pada suatu hari, orang-orang dari keluarga besar Bani Bakar bin Abdu
Munat menyerang suku Khaza'ah yang tengah berada di dekat telaga Al-
lYatir, dan membunuh beberapa orang. Yang kemudian membikin heboh

ialah karena seorang dari suku Hadhrami bernama Malik bin Ubbad pada

suatu hari pergi untuk berniaga, dan ketika melintasi wilayah suku l{haza'ah,
ia dicegat oleh mereka. Dan setelah membunuhnya, mereka merampas

hatanya. Tindakan ini dibalas oleh orang-orang dari keluarga besar Bani

Bakar terhadap seorang dari suku Khaza'ah. Bahkan mereka juga menyerang

tiga orang dari Bani Al-Aswad bernama Salma, Kultsum, dan Dzu'aib.

Ketiganya dibunuh di padang Arafah.

Semuaperistiwa tadi terjadi sebelum bitsah. Ketika Rasulullah ffi diutus

sebagai Rasul, dan Islam datang, 
^g 

ma Allah ini mampu menghentikan

tindak permusuhan dan dendam antar suku tetsebut. Mereka cenderung

sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam peristiwa perjanjian damai
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antara Rasulullah ffi dengan ofang-ofang kafir Quraisy terdapat klausul syarat

yang meny^t^kan bahwsa siapa yang ingin bergabung di bawah bendera

Rasulullah ffi maka dipersilahkan. Begitu pula siapa yang ingn bergabung

ke pihak orang-orangkafrr Quraisy juga dipetsilahkan. Orang-orang dari

keluarga besar Bani Bakat memilih bergabung dengan kaum kafir Quraisy.

Sementara orang-orang dari suku Khuza'ah memilih bergabung dengan

Rasulullah ffi.

Ketika perianjian damai. yang menuntut berlakuny^ Sencatzn kedua

belah masih bedaku, terny^ta hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang Bani

Bakat untuk menyerang orang-orang dari suku Khaza'ah demi menuntut

balas atas dendam lama yang belum padam. Pada suatu hari, Naufal bin

Mu'awiyah Ad-Daili bergerak bersama rombongan dari Bani Bakar untuk

melampiaskat renc na jahatnya itu. Kebetul^fi sa t itu orang-orang suku

l{haza' ah s e dang b erada di dekat telaga A l -lVa ti r. B eb enpa' or^ng di antar a

mereka diculik. Terjadi pertempuran yang cukup seru. Orang-orang kafir

Quraisy justru membantu Bani Bakar dengan seniata, dan dengan sembunyi-

sembunyi pada malam hari mereka |uga ikut membantu Penyerang n.

Menurut keterangan Ibnu Sa'ad, di afitar orang Quraisy yartg tanPa r sa

malu melakukan hal itu adalahshafivan bin Umayyah, Huwaithib birl Abdul

l)zzadan Mikraz bin Hafash. Mereka berhasil menggiring orang-orang suku

IGaza'ahsampai ke tanah harzrm. Dan ketika mereka sudah sampai di sana,

orlng-orafigBani Bakar mengatakan, "Wahai Naufal, sesungguhnya kami

telah bethasil memasukkan tuhan-tuhanmu ke tanah hatzm."

"Hai orang-oraflg Bani Bakar, hari ini tidak ada tuhan. Ayo kalian

lampiaskan dendam kalian. Kalian sudah berani melakukan pencurian di

tanahharam, masak kalian tidak sekalian melampiaskan dendam kalian?."

Dan ketika orang-orang dari suku Kh aza' ahmemasuki Makkah, mereka

singgah di rumah Budail bin Warqa'Al-Khuza'i dan rumah salah seorang

budak mereka bernama Rafi'.

Amr bin Salim Al-Khuza'i ikut berangkat untuk menemui Rasulullah

ffi di Madinoh.Ia berdiri di dekat beliau yang sedang duduk di masjid di

Lfitara sahabat-sahabatnya,lalu ia melantunkan bait-bait sya'ir periuang fi.
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Ya Tuhan, aku telah mengenal Muhammad dengan baik
nenek moyangnya dan nenek moyanght adalah sekutu lama
kalian anak dan aku lah sang ayah
di sana aktt pasrah menyatakan lslam buat selamanya
sehingg,a akt memperoleh pertolongan yang abadi
aku aj ak hamba-hamba All ah
supaya mereka mau bergabung dalam rombongan
yang di dalamnya ada Rasulullah
yang tampak putih cemerlang laksana bulan purnama
selepas gerhana
orang-orang Quraisy telah melanggar janji
yangmereka buat dengan Anda
mereka merusaknya begitu saja
mereka mengira Anda tidak sanggup men1ajak seorang pun
ke jalan yang lurus
ternyata mereka lebih hina dan lebih sedikit jumlahnya
mereka takkuasa mengusik kita di telaga N-Watir
apalagi membunuh kita yang sedang tekun shalat.

"Kenapa kami diperangi, padahal kami telah menyatakan masuk

Islam?", tanya Amr bin Salim.

"Jt grrkhawati4 kamu akan mendapatkan pertolongan, wahai Amr
bin Salim", jawab beliau menghibur.

Tiba-tiba ampak ank-ankanawan tepat di atas kepala Rasulullah ffi.

Beliau bersabda, "Sesungguhnya awanini akan membantu mempermudah

kemenangan Bani Ka' ab." 37 6

Selanjutnya, muncul Budail bin Warqa'dengan beberapa orang dari

suku Khaza'ah. Mereka langsung menemui Rasulullah ffi danmenceritakan

kepada beliau apayangtelah meteka alarai,terutama tentang tindakan orang-

orang kafir Quraisy yang setelah membantu suku Bani Bakar menyerang

mereka,lalu kembali ke Makkah.

"Sebaiknya kalian temui saja si Abu Su$ran. Beberapa waktu yang lalu

ia datang kepadaku untuk memperkuat tah perjanjian dan memint^ ag r

iangka wakrunya ditambah."377

Budail bin Warqa'dan teman-temannya mohon pamit, dan langsung

pergi menemui Abu Su$ran bin Harb di daerah Usfan. Benar, ia memang

376 IbruHiyaa(lY/34,35),IbruSa'ad(l/102),danDalailAn-NfiluutatolehAl-Baihaqi(V/7).
377 Ibru HiganlY / 35), drn Dakil Ar-Nybswat oleh A[-B^th^q N / 7).
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telah diutus oleh orang-orang kafu Quraisy menemui Rasulullah 6 untuk

memperkuat tali perjanjian dan meminta agatimglawaktunya ditambah.

"Mau ke mafla kamu, wahai Budail?", tanya Abu Su$ran yang mengLa

Budail akan menemui Rasulullah 6.
'?ku sedang mencari orang-orang suku l(haza'ah di sekitat tempat

ini", jawab Budail.

"Apakah kamu tidakingin menemui Muhammad?", tanyaAbu Su$ran.

"Tidak", jawab Budail.

Begitu Budail bertolak ke Makkah, Abu Sufran mengatakan, "Begitu

tiba di Madinah ia akan metasa malu."

Selanjutnya, Abu Su$ran menuju ke tempat penderuman unta. Dan

setelah mengambil kotorannya, ia kemudian menabutkannya. la berkata,

"Aku bersumpah demi Allah, Budail pasti menemui Muhammad."378

Selanjutnya, Abu Su$,an berangkat ke Madinah. Dan di Madinah ia

singgah di rumah puterinya si Ummu Habibah. Begitu tahu Abu Su$ran

hendak duduk di atas tikar Rasulullah&,wanita itu buru-buru melipatnya.

Tentu saja Abu Sufiran marah.

"lfahai puteriku, aku tidak tahu apakah kamu ini lebih sayang aku

daipada tikar itu atau sebaliknya?",tanyaAbu Sufyan.

'Ifentu lebih sayang tikar milik Rasulullah ,& ini, karena orang musyrik

seperti Anda ini najis", iawtb Ummu Habibah dengan ketus.

"Demi Allah, setelah ini kamu akan celaka",kataAbu Su$ran.

Selaniutnya Abu Su$ran henemui Rasulullah 6. Ia berusaha berbicara

baik-baik. Tetapi l<arcna sama sekali tidak ditanggapi oleh beliau, ia lalu

menemui Abu Bakat.

'Tolonglah aku, bagumanasupaya Muhammad mau aku ajak berbicara",

katanya kepada Abu Bakar dengan memelas.

"Ma'af, aku tidak bisa membafltumu", jawab Abu Bakar.

Giliran ia menemui Umar bin Al-Khathab. Setelah berbicara beberapa

stat, iaberlata,"Apakah kamu bisa membantuku menemui Rasulullah 6?."

378 Ibat Hiyan (Y / 36), dm DalailAtt-Ntb,$,pat olehAl-Baihaqi fl/8)
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Umat juga menyatakan tidak sanggup membantunya. Kemudian ia

menemui Ali bin Abu Thalib yang saat itu sedang bersama istrinya Fatimah.

Sementara Hasan yang masih kecil sedang merangkak dan bermain-main

sendiri di depan meteka.

"Wahai Ali", kata Abu Sufiran, "Kamu ini berasal dari suatu kaum yang

sangat menghormati hubungan kekeluargaan. Kedatanganku ini karcna ada

suatu keperlu^nyangsangat penting. Aku tidak mau prlang dengan kecewa.

Tolong pertemukan aku dengan Muhammad."

"Celaka Anda, wahai Abu Su$ran", kata Ali. "Demi Allah, saat ini
Rasulullah ffi sedang bertekad hendak melakukan sesuatu yang aku sendid

tidak berani menanyakannya kepada beliau."

Abu Su$ran menoleh ke arah Fatimah.

"Apakah puteramu ini bisa melindungiku ? Ia nanti kan akan menjadi

pemimpin orang-orang Arab sampai al<hit zaman", tany any a.

"Sekarang ini siapa pun tidak adayang sanggup melindungi Anda",
jawab Fatimah.

"Wahai Abul Hasan, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan

menimpa diriku. Tolong beri aku saran", katanya kepada Ali.

"Demi Allah, ma'afkan kalau aku juga benar-benar tidak bisa

membantumu", jawab Ali. "Tetapi Anda ini kan pemimpin suku Kinanah.

Berlindunglah di tengah-tengah orang banyak, lalu pulanglah ke negeri

Anda."

"Meflufutmu, apakah cara itu bisa membantu?", tanyafly^.

"Belum tentu. Aku sendid juga tidak yakin. Tetapi aku tidak menemukan

c rayang selain itu", jawab Ali.

Abu Sufiran kemudian bangkit menuju masjid. Ia berkata kepada orang-

orang yang kebetulan sudah ada di sana, "'Wahai manusia, sesungguhnya

aku telah meminta perlindungan kepada banyak orang."

Selanjutnya ia menaiki untanya pulang ke Makkah.

Begitu tiba di Makkah dan bertemu teman-temannya sesam^ or ng

kafu Quraisy, mereka bertanya, "Bagaimana pengalamanmu?."
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"Aku sudah menemui Muhammad untuk berbicara. Tetapi ia sama

sekali tidak mau menanggaPi. Lalu aku menemui Abu Bakat, tetapi aku

tidak menemukan 
^pa-^p^ 

dainya. Kemudian giliran aku menemui Umar

bin Al-Khathab, dan aku mendapaiia malah bersikap keras dan kasar

padaku. Terakhir aku menemui Ali bin Abu Thalib yang terkenal tamah.

Dia mau memberiku safan suPaya aku melakukan sesuatu. Tetapi demi

Allah, ia sendiri tidak yakin apakah sarannya itu bisa membantuku mengatasi

kesulitan 
^ta:u ^tan 

tidak", iawab Abu Sufyan.

"Apa sarannya?", tanya salah seorang mereka.

"Ia menyarankan aku untuk bedindung di antanbanyak orartg",iawab

Abu Su$ran. "Dan hal itu sudah aku lakukan."

"Apakah Muhammad memperbolehkan hal itu?", tany a y ang latn.

"Tidak", jawab Abu Sufyan.

"Celaka. Orang itu pasti akan semakin mempermainkanmu",katanya.

"Tetapidemi Allah, aku tidak yakin hal itu", kata Abu Sufyan.

Rasulullah 6 memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersiap-

siap. Begitu pula dengan 
^flggota 

keluarganya. Abu Bakar menemui

puterinya Aisyah glg yang sedang sibuk mengemasi barang-barang 
^tztr

perlengkapan milik Rasulullah 6.
"\Wahai puteriku, apakah Rasulullah juga menyuruh kalian untuk

bersiap-siap?", tznya Abu Bakar.

'\a",iawab Aisyah.

"Kalau begrtu ayo bersiap-siaplah", kata Abu Bakar.

"Anda tahu, beliau mau pergi ke mana?", tanya Aisyah.

"Demi Allah, aku tidak tahu", iawab Abu Bakar.

Selanjutnya Rasulullah baru memberitahukan kepada kaum muslimin

bahwa ia akan pergi ke Makkah. Beliau kembali menekankan suPaya mereka

lekas berkemas-kemas. Dan menf elang berangkat, beliau memaniatkan doa,

"Ya Allah, tolong bikin mata orang-ofang Quraisy tidak melihat, dan bikin

telinga mereka tidak mendeng fberita, sampai kami tiba di negeti mefeka."
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Dan mereka puri segera benngkat.31e

Pada saat itu, secara diam-diam Hathib bin Abu Balta'ah mengirim

sepucuk surat kepada orang-orzng kafir Quraisy yang membedtahukan

bahwa Rasulullah 6 sedang bergerak menuju Makkah. Sutat itu ia titipkan

kepada seorang perempuan unruk segera diantar kepada orang-orang

Quraisy dengan membedkan imbalan. Supaya arn r\ swat itu ia masukkan

ke dalam jahnan rambut di kepalanya. Tetapi ada beita dari langit yang

memberitahukan tentan g 
^p^ 

y^ng dilakukan oleh Hathib tersebut. Beliau

segera mengutus Ali bin Abu Thalib dan Az-Zabair. Menurut selain Ishak,

yang diutus oleh Rasulullah ffi pada saat itu ada ldrga orzr,g sahabat; yakni

Ali bin Thalib, Al-Miqdad, dan Az-Zwbair. Beliau bersabda, "Kalian harus

cepat-cepat ke taman tumout Khakh. Di sana ada seorang ixryfrmembawa
sepucuk surat yang akan disampaikan kepada orang-orangkafir Quraisy."

Mereka segera berangkat dengan menunggang kuda. Setelah memacu

kuda cukup kencang akhirnya mereka berhasil menyusul seorang perempuan

yang dimaksud. Mereka lalu menyetopnya.

"Apakah kamu membawa sufat?", tanya mereka.

"Aku tidak membawa surat", jawabnya.

Mereka memeriksa unta dan barang-batang bawaannya. Tetapimereka

tidak mendapatkannya.

"Aku berani bersumpah kepada Allah kalau Rasulullah 6 tidak

berdusta, dan beliau juga tidak akan mendustai kita. Ayo keluarkan surat

itu atau kami akan menggeledah pakaianmu", ancam Ali.

Mendengar arrcarrr n Ali ini akhirnya ia mau mengeluarkan sepucuk

surat yang ia sembunyikan dalam jaltnan rambutnya. Setelah menyerahkan

surat itu kepada mereka, ia kemudian dibawa menghadap Rasulullah ffi.

Isi surat itu berbunyi,"Dari Hathib bin Abu Balta'ah, kepada orang-orang

musydk penduduk kota Makkah." Dalam surat itu Hathib memberitahukan

kepada orang-orang musyrik tersEbut mengenai keberangkatan Rasulullah

6 menuju mereka.

379 IbruHiyan(lY/38),IbnnSa'ad(l/102),darDalailA*NubswatolehA)-Baihaqi(V/11).
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Rasulullah ffi memanggil Hathib.

"Ifahai Hathib, apa-aPz n ini?", tanya beliau'

"Tolong jangan tergesa-gesa Punya prasangka terhadapku dahulu,

wahai Rasulullah", jawzbnya. "sesungguhnya demi Allah, aku ini orang

yang tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak murtad, dan

juga tidak pindah 
^g^m 

. Tetapi terus terang aku harus mengakui bahwa

aku memang cukup akab dengan orang-orang Quraisy. Aku punya keluarga

dan anak di tengah-tengah mereka t^rtP^ ada yang melindungi. Berbeda

dengan keluatga Anda dan keluarga kaum Muhaiirin. Mereka semua ada

kerabat yang melindungi. Apa salahnya kalau aku lalu menf adikan orang

kepercayaan mereka supaya mereka mau melindungi keluargaku?"

"Biarkan aku pukul tengkuk orang munafik ini, wahai Rasulullah. Ia

telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.Ia telah berlaku munafik", kata

Umar dengan emosi.

"Jangarf' ,cegah Rasul. "sesungguhny aia adalah seorang Pasukan Badar.

Tahukah kamu, wahai Umar, barangkali Allah memberikan keistimewaan

kepada para pasukanBadar seraya berfirman, "Berbuadah sesuka kalian,

karena sesungguhnya Aku telah mengamPuni kalian."

Mendengar penielasan Rasulullah ffi ini Umar menangis tersedu-sedu

seraya berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."380

Rasulullah ffi terus berjalan. Saat itu beliau sedaflg berpuasa, dan orang-

orang pun ikut berpuasa. Ketika sampai di daerah Al-Kadid, 
^t^'tr 

y^ng

sekarang oraog-orang menyebutnya daenh Qudaid, beliau membatalkan

puasanya. Dan mereka PufI ikut membatalkan Puasa mereka. 381

Rasulullah ffi melaniutkan perialanan bersama sepuluh ribu orang

pasukan. Tiba di daerah MurtZhahran mereka berhenti untuk beristirahat.

Altah tk membuat ofang-ofang kafir Quraisy buta informasi sama sekali.

380 lbttt Hiym (V/39) tanpa san d, S habih AlBtkhai (3983),Kitab Perang-Perang Suci, Bab Keutamaan Orang

yanglkutPerangB zLdu,shabihMrslin QA94/161),KittbKeutamaan-keutamaan ParaSahabag Bab Keutamaan

Orang-OtangYanglkut Dalam Perang Badar, Abu Daud (2650), KitabJihad, Bab Hukum Mata-MataJika Ia

Seorang Muslim, dan Ahmad (/80).
387 ShahibAl-Btlkban(4275),KitabPerang-PerangSuci,BabPenaklukanKotaMakkahdiBulanRamadhan,dan

Shahib Muslin (1113/88), Kitab Puasa, Bab Boleh Berpuasa dan Betbuka di Bulan Ramadhan.
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Akibatnya, mereka dalam suasana gelisah dan ketakutan yaflg mencekam.

Abu Su$ran bin Harb, Hakim bin tltzatndan Budail bin \Waraqa'keluar untuk

mencari-cari informasi. Dan sebelum itu Al-Abbas yang sudah masuk Islam

ikut berangkat hijtah bersama keluarganya . Ia beryapasan dengan Rasulullah

ffi di daerahJuhfah. Selain itu, di tengah perjalanan Al-Abbas juga bertemu

dengan sepupunya Abu Sufyan bin Al-Harits, dan Abdullah bin Abu Umary^h.

Ia bertemu mereka tepatnya di daerah Abvra'. Tetapi ia segera beryaling dari

mereka, karena ia masih merasa sakit hati terhadap mereka.

"Menurutku, kedua sepupu Anda itu tidak bermaksud mencelakakan

Anda", kata Ummu Salamah kepada Abu Su$ran.

Seperti yang diceritakan oleh Abu Umar, Ali juga pernah mengatakan

kepada Abu Su$ran, "Temui sendiri Rasulullah W,dankatakan kepada beliau

^p^ 
y 
^ng 

p ernah dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yus uf , " D e m i
Allab, suunguhnlaAllah telah nelebibkan kamu atas kami, dan sesangabnla kami

adalah nrang-orang)tangbersalab (berdosa)."Sungguh Yusuf tidak rela kilauada

seseorang yang lebih baik ucapannya dadpada dkinya."

Hal itu dilakukan oleh Abu Su$ran. Rasulullah iit* kemudian mengutip

firman Allah dhi, "Pada bai ini tak ada cerilafl terhadap kama. M*dab-nadaban

Allab mengampuni (k *r), dan Dia adakh Maba Peryayng di antara Para PenlEang. "

Mendengar itu Abu Sufran melaritunkan sya'ir :

Demi Allah,
ketika masih membawa bendera perang
pasukan berkttda Lata pernah mengalahkan
pasukan berkud a Muh amm a d
saat alu seperti orangkebingungan
di tengah kegelapan malam
tetapi sekarang aku sudah memperoleh petuniuk
aku tengah dibimbingke jalan Nlah

oleh seorang pembimbing yang pernah aku usir dengan kasar.

Sambil menepuk dadanya Rasulullah iffi bersabda, "Kami memang

pernah mengusirku dengan k^s^r."382 Setelah itu Abu Sufyan meniadi

seorang muslim yang baik.

382 Al-HakimdaltmAlMtstadrak(ll/43,tt4),mKitabPerang-PerangSuci,BabPaiaPasukanHatusMentaati
Panglima Meteka. Katanya, hadits ini shahih atas syatat Muslim, meskipun hadits ini tidak diriwayatkan oleh

Al-Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh A&-Dzahabi.
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Ada yang mengatakan, semeniak masuk Islam, Abu Sufyan tidak

berani mengangkat kepalanya menatap Rasulullah ffi karena merasa malu.

Rasulullah ffi sendiri saflgat mencintainya, dan memberikan kesaksian

bahwa ia zdalah calon penghuni surga.383 Beliau bahkan pernah bersabda,

"Aku berharzp ia akan menggantikan mendiang Hamzah." Dan ketika

hendak meninggal dunia, ia berkata kepada keluarga selta ofang-orang di

sekelilingny a,,,Ka)ian iangat tangisi aku. Demi Allah, semeni ak masuk

Islam aku tidak pernah mengucapkan kata-kata dosa."

Ketika Rasulullah 6 dan Para sahabat berhenti untuk beristirahat

di daerah Mur:r Zhahf^n, saat itu hari baru saia memasuki senia. Beliau

menyrruh mereka untuk segefa menyalakan api. Dan tidak lama kemudian

telah tersulut sepuluh ribu titik api. Beliau meny'uruh Umar bin Al-Khathab

i*1, untuk menjaga keamanan dengan ketat. Al-Abbas rnenaiki bighal

berwarna belang milik Rasulullah ffi. Ia sedang keluar dengan hatapan

batangkali bisa bertemu dengan seorang tukang Pencari kayr bakar, atau

dengan siapa pun yang bisa menyamPaikan khabar pemberitahuan kepada

ofang-ofang Quraisy suPaya mereka meminta iaminan keamanan kepada

Rasulullah ,is sebelum beliau harus memasukinya dengan menggunakan

kekerasan.

Kata Al-Abbas, "Aku terus berjalan menaiki unta befwafna belang

milik Rasululiah ffi itu. Tiba-tiba aku mendeng^t perdebatan Abu Sufyan

dengan Budail bin Waraqa'berikut ini.

,,Aku sama sekali tidak melih 
^t ^pi 

d^n pasukan sePefti yang aku lihat

pada malam ln7",kataAbu Su$,an.

,,Demi Allah, itu adalah ofang-orang suku Khaza'ahyangsudah disulut

oleh semangat perat7g", kata Budail.

'Jumlah pasukan suku Khaza'ah tidak sebesar itu, dan api mereka iuga

tidak sebanyak itu", sangkal Abu Su$'an.

Aku mencoba untuk bersuara dengan menirukan suara Hanzhalah.

Tetapi Abu Sufran sudah bisa mengenali suaraku.

383 At-Ishabat, oleh Ibnu Haiat (IVl90). Dikaitkan kepada Abu Ahmad Al-Hakim'
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"Itu Abul Fadhal ?",tanya Abu Su$ran.

'Ya", jawabku.

"Ada berita apa ?", tanyanya.

'Yang kamu lihat itu adalah Rasulullah 6 di tengah-tengah pasukarnyt' ,

jawabku. "Celakalah orang-orang Quraisy."

" Apa yangharus aku lakukan ?", tanyanya.

"DemiAllah, kalau berhasil menangkapmu maka ia akan membunuhmu",

kataku. "Ayo naiklah ke atas bighal ini. Aku akan membawamu menemui

Rasulullah ffi. Mintalah jaminan keamanan kepada beliau."

Abu Su$ran segera naik kendaraan di belakangku. Sementara kedua

temalrflya polang ke Makkah.

Aku terus berjalan membawa Abu Sufran. Ketika melewati salah satu

api kaum muslimin, mereka bertanya, "Siapa itu?." Begitu melihat brgh"l

milik Rasulullah 6 yang sedang aku naiki, mereka mengatakan, "Itu paman

Rasulullah 6."
Selanjutnya kami melewati Umar bin Al-Khathab.

"Siapa itu ?", tanya Umar.

Katena tidak mendengar jawaban, ia menghampiri aku. Dan begitu

melihat Abu Su$ran naik kendaraan,it berkata, "Oh, Abu Su$ran musuh

Allah. Syukudah kepada Allah yang telah membawa kamu ke sini tarrp^

harus berusahpayth dan tanpa membuat janji segala."

Abu SuSran mempercepatlajw kendaraannya menuju Rasulullah ffi.
Ia bahkan menyalip b{ghrl yang aku naiki. Aku dan Abu Su$ran segera

menemui Rasulullah 6. Tidak lama kemudian muncul Umar bin Al-Khathab

yang juga menemui beliau.

"\Ufahai Rasulullah, ini Abu Su$an. Tolong izinkan aku untuk mem-

bunuhnya", kata Umar dengan emosi.

"Wahai Rasulullah, tetapi aku telah melindunginya", kataku.

Aku kemudian duduk di dekat Rasulullah 6. Sambil memegang kepala

Abu SuSan aku berkata, "Demi Allah, malam ini hanya aku yang akan

menemaninya."
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umar bin Al-Khathab masih tampak kesal dan marah-marah kepada

Abu Sufyan.

'Tenanglah, wahai lJmar", kataku berusaha menenangkannya' "Demi

Allah, seandainya ia termasuk ofang-orang dari keluarga besar Ady bin

Ka'ab,tentu Anda tidak akan mengatakan seperti tadi"'

"sebentar, wahai Abbas", kata Umar. "Demi Allah, Islam Anda lebih

aku sukai daripada Islamnya mendiang ayahku Al-Khathab seandainya ia

masuk Islam. Dan setahuku,Islam Anda iuga lebih disukai oleh Rasulullah

W daripada'Islamnya mendiang ayahku Al-Khathab"'

,,Buwaia pergi dengan kendaraanmu, wahai Abbas. Besok pagi, bahwa

ia ke sini laig",kataRasulullah 6.

Aku pun pulang. Esoknya, aku membawa Abu Sufyan menemui

Rasulultah 6 kembali. Dan begitu melihat Abu Sufyan, beliau bersabda,

"Celaka kamu, wahai Abu Su$'an' Bukankah sudah sa trLy^ kamu harus

meyakini bahwa tidak ada Tuhan sama sekali selain Allah?."

,,Ayrh dan ibuku meniadi tebusan Anda, betapa pun aku memang harus

menghormati dan meniaga hubungan kekeluargaan dengan Anda. Kalau

disamping Allah ada tuhan selain-Nya berarti Dia masih membutuhkan

sesuatu. Dan inr mustahil", kata Abu Sufyan'

"Celaka kamu, wahai Abu SuS'an' Bukanklah sudah waktunya kamu

harus yakin kalau aku ini Rasul utusan Allah?", tanya Rasulullah 6.

"Ayrh dan ibuku meniadi tebusan Anda, betapa pun aku memaflg

harus menghormati dan meniaga hubungan kekeluargaan dengan Anda.

Tetapi untuk masalah yang satu ini, sampai sekarang masih ada sesuatu

yang menggatiildalam diriku", ia'uzab Abu Su$ran'

,,celaka, kamu. Masuklah Islam. Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan

selain Allah dan bahwa Muhammad Rasul utusan-Nya, sebelum kamu

dibunuh", desak Al-Abbas kepada Abu Su$ran'

AkhirnyaAbu Su&afl menyatakan masuk Islam dengan mengucapkan

kalimat kesaksian.

,,l0fahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufuan itu orang yang suka

kebanggaan. Tolong, lakukan sesuatu untuknya", kata Al-Abbas'
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"Baiklah", jawab Rasulullah 6.
Beliau kemudian mengumumkan, "Siapa masuk rumah Abu SuSran ia

^mafl. 
Siapa mengunci pintu rumahnya ia aman. Dan siapa masuk Masiidil

Haramia lman."

Rasulullah llB lalu menyuruh Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan

di tepi sebuah lembah sambil menunggu tombongan serdadu Allah akan

lewat di hadapatnya. Begitu melihat merekayangterdid dari banyak kabilah

melintas di hadapannya dengan iumlah yang cukup besar,lengkap dengafl

bendera serta panji-panji peranB, Abu Su$ran menataPnya dengan sangat

kagum. Sekujurnya tubuhnya sempat menggigil keras. Dan ketika melihat

rombongan suatu kabilah, ia bertanya,'\lzhiAbbas, siapa mereka itu?."

"Kabilah Sulaim", jawab Al-Abbas.

"Hebat sekali mereka", kata Abu Su$ran.

Melihat rombongan kabilah yang lain lewat, iabertarrya,"\Wahai Abbas,

siapa mereka itu?."

"Kabilah Muzainah", iawab AI-Abbas.

Begrnrlah setiap kali kabilah lewat, ia pasti menanyakannya. Dan setiap

kali dijawab, ia mengungkapkan rasa kekagumannya. Sampai akhitnya

muncul rombongan Rasulullah ffi bersama para pangltma Perang yang

berpakaian setba hijau yang terdiri dari orang-orang Muhajfuin dan orang-

orat:'gAnshar.

"subhanallah. siapa mereka itu, wahai Abbas?", tanya Abu Su$ran

lebih kagum.

"Itu adalah Rasulullah ffi di tengah-tengah kaum Muhaiirin dan kaum

Anshar", iawab Al-Abbas.

"Aku yakin tidak ada seorang pun yang akan sanggup menghadapi

mereka", kata Abu Sufyan. 'Demi Allah, sesungguhnya pada hari ini

keponakanmu menj adi seorang maharaia."

Mendengar itu Abbas menyahut, "Celaka kamu, wahai Abu Sufran.

Sesungguhnya ini masalah nubuwat."

"Bagus sekali kalau begritu", kata Abu Sufiran.
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"Pulanglah kepada kaummu", kata Al-Abbas.

Pada saat itu bendera kaum Anshar dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan

ketika melawati Abu Sufyan,iabetkata,"Hari ini adalah hari pertempuran

besar-besaran. Hari ini Ka'bah dianggap halal. Dan hari ini Allah menistakan

orang-orang Quraisy."

Ketika posisi Rasulullah ffi tepat berada di samping Abu Sufyan, ia

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mendengar apa yangbaru

saja dikatakan oleh Sa'ad?."

"Memangnya 
^p^ 

yangia katakan?", kata Rasulullah balik bertanya'

Abu Sufyan kemudian mengulang ap^ y^ng dikatakan oleh Sa'ad bin

Ubadah tersebut.

,,wahai Rasulullah, kami tidak berani meniamin or ng-of2;ne Quraisy

tidak akan melancarkan sefangan", katz Utsman dan didukung oleh

Abdurrahman bin Auf.
,,Sebaliknya hari ini adalahdi mana Ka'bah diagungkan. Had ini adalah

hari di mana Allah akan memuliakan orang-orang Quraisy."

Selanjutnya, Rasulullah ffi memanggil Sa'ad bin Abu sTaqqash. Beliau

mengambil bendera dari tangannya, kemudian beliau serahkan kepada

putefanya Qais. Tetapi Sa'ad sempat memohon kepada Rasulullah ffi agat

panfi itu iangandiberikan kepada putranya katena takut ia akan melakukan

kesalahan. Akhitnya, beliau mengambil panii itu dari Qais'

Kata Abu Umar, sesungguhnya Rasulullah 6 mengambil bendera itu

dali ttngan Qais, lalu beliau serahkan kepada Az-Z'abak.

Abu Su$an terus berjalan. Dan begrtu bertemu dengan ofang-ofang

Quraisy, ia berteriak dengan suafa sangat keras, Wahai ofang-ofang Quraisy,

sebentar lagi Muhammad datang kepada kalian dengan membawa pasukan

yang tidak mungkin sanggup kalian hadapi. Siapa masuk ke rumah Abu

Su$ran ia akan selamat."

Mendengar itu, Hindun binti Utbah menghampiti Abu SuS'an' Dan

sambil memegang cambangny a, wanita itu berkata, "Kamu bohong' Jangan

perc^ya orang ini!."
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"Celaka kalian. Justru kalian jaagan terkecoh oleh perempuan ini.

Muhammad benar-benar akan datang kepada kalian dengan membawa

pasukan yang tidak mungkin sanggup kalian hadapi. Siapa masuk rumah

Abu Su$ran ia amzn. Siapa mengunci pintu tumahnya ia aman. Dan siapa

masuk Masjidil Ha:a;m i^ aman."

"Semoga Tuhan membunuhmu", kata salah seorang mereka. "Tidak

sudi aku masuk ke rumahmu."

"Tidak apa-apa", jawab Abu Sufyan. "Tetapi siapa mengunci pintu

rumahnya ia aman. Dan siapa masuk masjid i^ arrian"

Orang-orang lalu segera berpencar untuk menuju ke rumah masing-

masing atau ke masjid.3sa

Rasulullah ffi terus betjalan, dan memilih memasuki kota Makkah

dari jalur datxan ti.gg.Di sana beliau sudah dibikinkan sebuah bangunan

berupa kubah untuk tempat beristirahat. Beliau melatang Khalid bin Al-

Walid memasuki Makkah dari jalw dataran rendah. Sebagai komandan di

sayap kanan, Khalid memimpin pasukan yang terdiri dari sukuAslam, suku

Sulaim, suku Ghifar, suku Muzainah, sukuJuhainah, dan suku-suku Arab

lainnya. Sementam Abu Ubaidah memimpin pasukan kaveleri yang tidak

membawa senjata. Rasulullah ffi berpesan kepada Khalid dan pasukannya,

'Jika kalian melihat seorang Quraisy, tangkaplah ia lalu kalian akan bertemu

aku di bukit Shafa."

Pada saat yang s^m^, orang-orang Quraisy yang bodoh secara

sembunyi-sembunyi sedang bersekongkol dengan Ikrimah bin AbuJahal,

Shafivan bin Umayyah, dan Suhail bin Amt di daerah Khandamah untuk

memerangi kaum muslimin. Hammas bin Qais bin Khalid, saudata orang-

orang keluarga besar Bani Baka4 sudah menyediakan senjata sebelum

Rasulullah ffi masuk ke Makkah.

"Untuk menghadapi siapa senjata yang Anda siapkan itu?", tanya

isterinya yang melihat hal itu.

"Untuk menghadapi Muhammad dan sahabat-sahabatnya", iawabnya.

384 Sbabib Al-B*bari (4280),Kitab Perang-Perang Suci, Bab Peristiwa Penaklukan Kota makkah Pada Bulan
Ramadhan.
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"Demi Allah, sia-sia saja menghadap mereka",kata isterinya.

"Tetapi aku berharap bisa melakukan sesuatu untuk menghadapi

mereka", katanya,

Selanjutnya ia melantunkan sya'it :

Jika hari ini mereka tiba
aku sudah punya seniata yanS dapat menghalau mereka

Kemudian ia menuju Khandamah untuk bergabung bersama Shafiran,

Ikrimah, dan Suhail bin Amr. Begitu bertemu pasukan kaum muslimin,

mereka langsung melancarkan serangan yang menewaskan Kurz bin Jabir

Al-Fihri dan Khunais bin Khalid bin Rabi'ah dan Pih"k pasukan kaum

muslimin. Mereka berdua adalah pasukan berkuda anak buah Khalid bin

Al-I7alid yang tidak disiplin mentaati komando Khalid. Akibatnya, mereka

tewas. Sementara dari pihak kaum musyrikin ada dua belas orang pasukan

yang mengalami luka-luka cukup parah. Kztenaterdesak, mereka melarikan

diri. Hammas bin Qais sang penyedia seniata iuga ikut lari tunggang langgang

dan berhasil masuk rumahnya.

"Kunci np^t-np^tpintunya", katanyakepada sang isteri dengan nafas

masih tetengah-engah.

"Apa yang terjadi ? Coba ceritakan", kata sang isteri.

Ia menjawab dengan melantunkan sya'it:

Andai saja kamu hadir di KJtandamah
ketika Sufyan lari dan lkrimah pun lari
lalu kami datang deng,an menghunus pedang
yang akan memotong, setiap lengan dan kepala
y an g berani m en g,h al an gi
maka yangkaml dengar dari mereka
hanya suara-suara yanS tidak ielas di sekitar kami
karena mereka sudah tidakberkata barang satu kalimat pun.

Kata Abu Hutaitah, Rasulullah 6 bepergian. Tiba di Makkah, beliau

men),uruh Az-Zttbatr untuk memimpin salah satu barisan pasukan, dan

Khalid juga disuruh untuk memimpin barisan pasukan yang lain. Sementata

itu, Abu Ubaidah ditugasi memimpin pasukan yang tidak berbaju besi.

Mereka melewati jalanyangmembelah gunung. Dan Rasulullah 6 sendiri

faniL Sinl; k/rayl4u Taattl Pac/"//al 315



memimpifl pasukan dalam iumlah yang cukup besar. Beliau memandangi

aku.

"Wahai Abu Hurafuah, kemarilah",kata beliau'

"Baik, wahai Rasulallah", jawabku,

Orang-orang Quraisy lalu mengundang berbagai suku dan para

pengikutnya supaya berkumpul. Mereka mengatakan, "Kami harus mendahului

ofang-orang Anshar itu. Jika mereka memperoleh sesuatu maka kami harus

bersama-sama mereka. Dan iika teftimpa musibah atau menghadapi suatu

masalah maka kami siap memberikan bannran yang diminta."

"Panggilkan aku orang-orang Ansha t", kata beliau.

Tidak lama kemudian muncul beberapa orangAnshar. Mereka menge-

lilingi beliau.

"Kalian lihat sendiri rombongan orang-oraflg Quraisy dan para

pengikutny a",katabeliau sambil menuniuk ke arah rombongan orang-orang

Quraisy tersebut. "sampai nanti kalian bertemu denganku di bukit Shafa."

Maka kami pun sama berangkat. Karni bebas membunuh ofang kafu kalau

mau. Tetapi tidak seorang kafir pun yang Punya nyali menatapkan waiahnya

ke arah kaqf."38s

Bendera Rasulullah ffi dikibarkan di daerah Hafun dekat masiid.

Selanjutnya, Rasulullah ffi berdiri dikelilingi oleh orang-orang Muhaiirin

dan orang-orang Anshar. Begitu masuk masiid, beliau langsung menuiu

hajat aswad. Setelah menciumnya, beliau melakukan thawaf di Ka'bah

yang pada saat itu di sekitarnya tetdap* tiga ratus enam puluh patung

berhala. Tangan beliau membawa sebatang tongkat yang beliau gunakan

untuk menghancurkan patung-patung berhala tersebut sefaya membaca

ayat,"Yang benar telah datang danlang batil telah lroyP. Sesungtthnlayng batil

itu adalah sesaatalangpasti lery@." D^n ayat, "Kebenaran telab datangdanlang

batil itu tidak akan menulai dan tidak (puk) akan nengulangi." Patung-patung

berhala itu pun berjatuhan di hadapan beliau.386

385 SbakbMusln(l780/84),KitabAt|ihadDanshategiPerang,BabPentkltkanKotaMakkah,AbuDaud(3024),
Kitab Pajak, Kepemimpinan, Dan Hatta Fai" Bab Menerangkan Tentang Makkah, dan Ahmad (II/538).

386 Shahih AlBtkhan Q287), Kitab Perang-perang Suci, Bab Dimana harta Jarahan Nabi 6 Pada Peristiwa

Penaklukan Kota Makkah, dan J bahih Musln (1181/87),Kitab Jibad Dan Strategi Prang, Bab Pemusnahan

Ilerhala-Berhala di Sekiat Ka'bah.
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Rasulullah ffi melakukan thawaf di atas kendaraan yangpada waktu

itu tidak dilarang. Dan beliau hanyamelakukan thawaf saia. Selesai thawaf

beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Beliau menyerahkan kunci Ka'bah

kepada Utsman, dan menyutuh untuk membukanya. Di dalam Ka'bahbeliau

melihat gambar-gambar. Beliau iuga melihat gambar Nabi Ibtahim dan

Nabi Ismail sedang menyembah Patung-patung berhala. Beliau bersabda,

,,Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, Ibrahim dan Ismail

tidak pernah melakukan seperti itu."387

Di Ka'bah, Rasulullah w jugamelihat sebuah patung berbentuk seekor

burung merpati. Beliau langsung menghancurk afinya dengan tangan. Beliau

meny:ruh untuk menghapus gamba-gambar yang lain.

Selanjutnya, pintu Ka'bah dikunci lagi. Usamah dan Bilal disuruh untuk

meniaganya. selanjutnya, Rasulullah ffi berdiri menghadap ke dinding di

dekat pintu, sehingga iarak beliau dengan dinding tersebut hanya kfua-kira

tiga hasta. Setelah menunaikan shalat di sana, beliau mengelilingi bangunan

Ka'bah sambil mengumandangkan sefuan takbir setiap kali tiba di setiap

sudutnya. Dan sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang mengesakan

Allah, beliau mulai membuka pintu masfid. Sementata ofang-orang Quraisy

sudah berbaris rapi memenuhi masiid. Mereka menunggu apa yarlg a-kan

beliau lakukan. Sambil memegangi sepasang tiang, beliau berpidato:

"Tidak alaTuhan selain Allah sematn Wng tidak memiliki sekutu suna

sel<.di,yongmanberurlanriwrjiNya,yangnwrwlonghamba'Nya,danyurg

mengalahl<nrpasul<.ansekutusendinan.Ingat,semuabentukbalnsdendarn

yang terl<ait dengan harn aau darah sutah berada di bahwa sepasurg

telapak l<nkiku ini, kecuali tugos mengwus Ka'bah dan memberi mirunn

joma'ah lwii. Ingot, denda pembunulwn l<nrena khilaf itu somo seperti

pembwuhm dengan sengaia, yaitu serants ekor tmta. walvi orang-orang

Quraisy, sesturggulmya Allah Ta'ala telah menghilanglun semu'L ienis

sump ah p er s ekuatant p eninggalan j ahilil ah, dan memb ongga.b anggal<nn

nenek moyang. Manusia d.ari Adan, dm Adam ituberasal dfrfi tannh."

Selanjutnya beliau membaca a)at, "Hu mantusia, sesunggulmya Kuni

3g7 Shahih Al-Bukhari (4288),Kitab Perang-Perang Suci, Bab DiMrna,HarttJtrahan Nabi l& Pada Peristiwa

penaklukan Kota Makkah. Bagian awal hadits ini diketengrhkrnda.lam Sirahlbni Hislan (IY /55),dnDala'il
Ar -N ils wa t, oleh Al-Baihaqi fl /73).
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menciptr.lkanl komu dari seorang laki-laki dan seorong perempuan dan

menj adil<nn lamu berbangsa-bangsa dtn ber suku- surku sup ay a l<arru.r saling

l<crwl-mengenal. Sextnggulnya Mang yang paling mulia di antara l<amu

disisiAllahialahoranglangpalingbertakwadiantaral<nrnu.Sesunggulmya

Allah Malw Mengetalud lagi Mala Mengenal."

Selanjutnya Rasulullah 6 bersabda, "'Wahai orang-orang Qutaisy,
menurut kalian, apa kita-kkaymtgakan aku lakukan terhadap kalian?."

"Pasti yang baik", jawab mereka serentak. "Soalnya Anda adalah saudara

yang baik dan sepupu yang baik."

"Aku akan mengatakan kepada kalian seperti yang pernah dikatakan

oleh Yusuf kepada saudata-saudaranya,"Pada hari ini tidak ada cetcaan

sama sekali terhadap kalian. Pergilah, karena kalian telah bebas."388

Kemudian Rasulullah 6 duduk di masjid. AIi bin Abu Thalib muncul

dan menghampiri beliau dengan membawa kunci Ka'bah yang kemudian

ia serahkan kepada beliau.

388 KataduaotangPentzh$qZadAl-Ma2l-semogaAllahMemberibalasankebaikankepadakeduanya,"Riwayat
ini diketengahkan oleh Ibnu Hisyam ll/4T2darilbnulshaq, dari sebagian atrliilmu. Diriwayatkan olehAhmad
(6533, 6552), Abu Daud (454'f , Ibnu Majah Q627) d^nh^dlts Ibnu Umar ffi sesungguhnya Rasulullah tf,
berpidato pada peristiwa penaklukan kota Makkah. Setelah mengumandangkan takbir tiga kali, beliau bersabda

"Ingadah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah semata yang membenatkan janii-Nya, yang menolong
hamba-Nya, dan yang mengalahkan pasukan sekutu sendidan. Ingat, semua bentuk balas dendam yang tetkait
dengan hara auu darah sudah beradadibahwa sepasangtelapakkakikuini, kecuali nrgas mengurus Ka'bah dan

memberi minum jama'ah haji. Ingat, denda pembunuhan karena khilaf itu sama seperti pembunuhan dengan

sengaja, yaitu setatus ekor una, empat puluh dianamnya harus bunting." Hadia ini dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban (1526), dan Ibnu Al Qathan.- 

Hadits senada diriurayatkan dari Ibnu Umat oleh Imam Asy-Sya6'I II/263, Abu Daud (4549), An-Nasa'i
VIII/42,Ibnu Maja}:. (2628),AdDatuquthni hal333, dan Ahmad (4583,4926). Di dalam sanadnya ada nama

Ali Bin Zaid BinJad'an, seotang petawi yang dha'if. Status hadits ini adalah hadits hasan karena diperkuat
oleh hadits-hadits senada. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, sepetti yang dikemukakan oleh lbnu Katsir
lY / 217 d;rtrhadtts Ibnu Umar. Katanya, Rasulullah lD melaksanakah thawaf pada peristiwa penaklukan kota
Maklah di atas kendataan unu yang terpotong telinganya. Beliau mengusap tukun-tukun Yamani dengan

menggunakan tongkat. Beliau tidak menemukan tempat untuk menderumkan unta beliau di sekitat Masiidil
Haram. Akhirnya beliau tutun dibantu beberapa orang sahabat. Selaniutnya Rasulullah a berpidato di atas

untanya. Setelah memanjatkan puia puii kepada Allah sebagaimana mestinya, selaniumya beliau bersabda,

'\Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah ik benar-benar telah menghilangkan sumpah ala iahiliyah dan

sikap membangga-banggakan nenek moyang. Manusia itu ada dua; yaitu orang yang bail yang bertalcva, sera
yang mulia di mata Allah iB, dan otang yang iahag yang celaka, dan yang hina di mata Allah. Sesungguhnya

Allah # berftman,"Hai martia, awtgthtla Kami nerciptakan le.amt dai noranglalei-laki dat rorangpn@run
dat acnjadikan kant berbangsa-bangsa dan berukt-nkt sttpala karu ulirg lanal-nmgmal, Sungthryu oratg.yng
paliagnila diantara kam diisiAllabialahoratglangpalitrgtabwdiattaa kmr. SeszrgrhttlaAllabMahannryrtabni
lagi Maha Mmgcral. " (Al-Huiwaae 1 3) . Selaniutnya, Rasulullah IB bersabda, "Inilah yang aku katakan, dan aku

memohon ampunan kepada Allah unhrkku dan untuktolioq." Di dalam saoad hadis ini terdapat nama Musa

bin Abidah fu-Rab&i, seorangperawiyang dha'i( terutama, terutamaAbdullah bin Dinat yang juga seorang

petawi yang dha'if. Tetapi hadis ini diperkuat oleh senada, yakni hadits Abu Hurairah & yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad II/361, dan Abu Daud (5 1 1 6). Jadi statusnya, ini hadits hasan.
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'\Wahai Rasulullah, tolong beri aku tugas sebagai perawat Ka'bah dan

pemberi minum iama'ah haji. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat

kepada Anda", kata Ali.

"Mana Utsman bin Thalhah?",tarryl beliau.

"Kunci ini kamu yang memegang, wahai Utsman. Hari ini adalzhhan

kebaktian dan kesetiaan."38e

Ibnu Sa'ad dalam kitab nya ArT habaqatmengemukakan sebuah riwayat

dari Utsman. Katanya, "Pada zlrfl n jahiliyah dahulu kami membuka

pintu Ka'bah di hari Senin dan hari Kamis. Pada suatu hari, Rasulullah ffi
ingin masuk Ka'bah bersama beberapa orang sahabatnya. Meskipun aku

mempersulitnya, tetapi beliau tetap berlaku santun padaku. Beliau bersabda,

"\tr7ahai Utsman, pada suatu hari nanti mungkin kamu akan melihat kunci

Ka'bah ini ada di tanganku, Ialu aku akan memberikannya kepada siapa

pun yang aku mau."

Setelah beliau masuk ke dalam Ka'bah, aku seldu teringat akanlrc;ta-

kata beliau tersebut, dan aku yakin suatu saat hal itu akan terbukti menjadi

kenyataan. Dan pada pedstiwa penaklukan kota Makkah beliau bersabda,

"lI7ahai Utsman, bawa kunci ini." Aku menyerahkan kunci itu kepada beliau.

Dan begitu diterima, beliau menyerahkannya lagi kepadaku seray^bersabda,

"Ambil kunci ini seterusnya, dan jangan sampai ada orxtg zhabm yang

merebutnya darimu. \Ufahai Utsman, sesungguhnya Allah telah meminta

kamu ikut menjaga keamanan Rumah-Nya. Makanlah sebagian ap^ y^ng

dihasilkan dari Rumah ini dengan caay^r,gpatut dan waiat." Ketika aku

hendak perF, beliau memanggilku. Aku pun kembali, dan beliau bersabda,

"Kamu camkan baik-baik apayaflgaku katakan kepadamu tadi." Sebelum

peristiwa hijrah, di Makkah aku teringat akan kata-kata beliau, "Wahai

Utsman, pada suatu hari nanti mungkin kamu akan melihat kunci Ka'bah

ini ada di tanganku,lalu aku akan memberikannya kepada siapa pun yang

aku mau."

"Tentu saja. Aku betsaksi bahwa Anda adalah Rasul utusan All46."rm

389 lhtHi.gna0vl55).
390 Ib*Sa'ad(r/l0/.).
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Kata Sa'id bin Al-Musayyib, sesungguhnya pada waktu itu Al-Abbas

mefasa agak sombong menerima kunci Ka'bah karena ia merasa sebagai

^nggot^keluarga 
besar Bani Hasyim. Makanya Rasulullah ffi menyerahkan

kunci itu kepada Utsman bin Thalhah.

Rasulullah ffi menyuruh Bilal untuk naik ke ztas Ka'bah dan

mengumandangkan seruan azan di sana. Sementata saart itu Abu Su$'an

bin Harb, Uttab bin Usaid, Al-Harits bin Hisyam, dan beberapa pembesar

kaum Quraisy lainnya sedang duduk-duduk di halaman Ka'bah-

"sungguh ayahku Usaid dimuliakan oleh Allah, sehingga ia tidak

mendengat seruan azanlrrr.Jtka sampai mendengar ia pasti mefasa iengkel",

kata Uttab.

"Ietapi aku berani bersumpah demi Allah, kalau ia yakin seruan^z n

ini suatu kebenaran ia pasti mengikutinyt",kata Al-Harits.

"Aku tidak mau berbic^rl-apa Pufl", kata Abu Sufyan. "Sebab kalau

sampai berani berbicara, aku takut akan terkena celaka", kata Abu Su$'an.

Tiba-tiba Rasulullah 6 muncul di hadapan mereka.

"Aku sudah mendengar semua yang kalian katakan tadT",kata beliau.

Dan setelah berbicara paniang lebar kepada mereka, Al-Harits dan

Uttab mengatakan, "Kami bersaksi bahwa Anda adalah Rasul utusan Allah.

Kami harap yang lain mau ikut menyusul kami."3e1

tss

Selanjutnya Rasulullah ffi masuk ke rumah Ummu Hani'binti Abu

Thalib. Setelah mandi beliau menunaikan shalat delapan taka'at di rumah

wanita itu. Saat itu hari masih pag.,to'sehingga orang-orang mengita yang

beliau lakukan itu adalah shalat dhuha. Padahal itu adalah shalat sunnat

sebagai ungkapan rasa syukur karcna telah berhasil menaklukkan kota

Makkah. Setiap kali berhasil menaklukkan sebuah benteng atau neg^t^,P^r^

panglima Islam memiliki kebiasaan menunaikan shalat seperti itu kerena

meniru Rasulullah 6. Dalam kisah tadi ada indikasi yang menuniukkan

397 lbnuHigan(IV/56).
392 ShahihAt-B*han(1176),KitabTahajiud,BabShalatDhuhadalamPerialanan,dznsbahibM*bnQ36/80),

Kitab Shalatnya Musafir dan Qasharnya, Bab Anjuran Melakukan Shalat Dhuha, dan Minimal Dua Raka'at.
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bahwa shalat tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepadaAllah

atas keberhasilan menaklukkan kota Makkah.

"sebelum atau sesudah peristiwa penaklukan kota Makkah, aku tidak

pernah melihat Rasulullah & menunaikan shalat seperti itu", kata Ummu

Hani'.

Ummu Hani'memberikan perlindungan kepada dua orang saudara

iparnya. Rasulullah ffi bersabda kepadanya, "Kami akan melindungi orang

yang kamu lindungi, wahai Ummu Hani'."3e3

$$t
Ketika penaklukan terhadap Makkah telah berialan dengan mantap,

Rasulullah ffi menjamin keamanan semua orang, kecuali ada sembilan orang

yang oleh beliau disuruh untuk dibunuh saia, meskipun mereka kedapatan

sedang betgantunganpada satit Ka'bah. Mereka adalah Abdullah bin Sa'ad

binAbu Sarah,Ikrimah bin AbuJahal, Abdul UzzabrnKhatal, Al-Harits bin

Nufail bin Wahab, Maqis bin Shabubah, Habbar bin Al-Aswad, dua orang

budak milik Ibnu Khatal yang suka menyanyikan laguJagu yang menghina

Rasulullah ffi, dan Sarah budak milik keluarga besar Bani Abdul Muthalib'

Beruntung Abdullah bin Abu Sa'ad bin Abu Sarah keburu masuk

Islam. Ia dibawa oleh Utsman bin Affan untuk dimintakan iaminan kepada

Rasulullah ffi. Beliau menerimanya setelah menahannya dengan hanpan

untuk menjebak temannya suPaya menemuinya untuk dibunuh' Sebelumnya

temaflnya ini sudah menyatakan masuk Islam, bahkan ikut hiirah. Namun

belakangan ia murtad,lalu pulang ke Makkah.

Ikrimah bin Abu Jahal dimintakan iaminan keamanan oleh isterinya

kepada Rasulullah ffi, setelah ia melarikan diri. Dan beliau berkenan

mengabulkannya. Belakangan ia mau pulang. Dan setelah masuk Islam, ia

tumbuh menjadi seorang muslim yang baik.

Sementara Abdul lJzzabin Khatal, Al-Harits bin Nufail bin Wahab,

Maqis bin Shabubah, dan salah seorang budak milik Ibnu Khatal tersebut

393 SbabihAl-BtkhaiQ5T),KttabshalaqBabShalatdenganSelembatPzktian,danShahihhlusbnQ36/92),Kttab
Shalatnya Pam Musa6t dan Qasharnya, Bab

Bab Aniuran Melakukan Shalat Dhuha, dan Minimal Dua Raka'at, dan Malik (I/ 152) (28), Kitab Mengqashar Shalat

dalam Perialanan, Bab Shalat Duha.
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semuanya dibunuh. Maqis sebenarnya sudah menyatakan masuk Islam.

Tetapi karena ia murtad dan bergabung dengan orang-orang musyrik,

makanya ia ikut dibunuh. Habbar bin Al-Aswad adalah orarLg y^rtg

pernah menyefang Zunzb puteri Rasulullah ffi ketika wanita ini hendak

berangkat hifrah, sehingga ia sampai tersandung pada sebuah batu besar

yang menyebabkan iannnya mengalami keguguran. Setelah Peristiwa itu

ia melarikan diri dan bersembunyi entah ke mana. Tetapi belakangan ia

menyatakan masuk Islam, dan tumbuh meniadi seorang muslim yang baik.

Rasulullah ffi sendfui yang memberikan iaminan keamanan kepada

Sarah dan budak milik Ibnu Khatal yang satunya lagi. Setelah diberi iaminan

keamanan, mereka kemudian masuk Islam.

Keesokan hainya,Rasulullah 6 betpidato di tengah-tengah manusia.

Setelah memanjatkan puja pufi kepada Allah sebagimanamestinya, beliau

bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah S6i mensucikan Makkah

semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Maka haram disebabkan

kehormatan Allah sampai-Hari Kiamat nanti' Seseorang yang beriman

kepada Allah dan hari akhit dilarang menumpahkan darah atau menebang

pohon di sana. Apabila ada seseorang yang mempefsoalkan kemurahan

yang diberikan oleh Altah kepada Rasul-Nya dalam hal ini, maka katakan

saj a kepada nya, "Bahwa sesungguhnya Allah memang mengizinkan kepada

Rasul-Nya, namun tidak mengizinkannya kepada kamu." Sementara aku

sendiri sebenarnya hanya diizinkan selama satu iam di waktu siang had.

Keharaman yangadapada hari ini adalahseperti yang dibedakukan kemarin.

Hendaklah orang yang kebenrlan hadir menyaksikannya mau menyamPaikan

hal ini kepada oraflg yang kebenrlan absen."3ea

Ketika Allah telah menakiukkan Makkah untuk Rasul-Nya, yang

merupakan negeri, tanah a:l,, dan kampung kelahirannya, orang-otang

Anshar saling berkata satu sama lain, "setelah Allah menaklukkan Makkah

untuk Rasulullah ffi yang merupakan negeri dan tanah atnya, kita yakin

394 ShahihAl-Blkhan(4295),ll,rabPetang-PetangSuci,BabTempatKediamanNabiPadaPeristiwaPenaklukan
Kota Makkah, J babih Mtulin (1334/446),Kittb Haii, Bab Keharaman Tanah Makkah, Binatang Buruan,

Pepohonan, dan Barang Temuannyt,At-Tirnid{ (809), Kitab Haji, Bab Tentang KeharamanMil*,th,An'
Nasa'i Q876),Kitab Haji, Bab Keharaman Berperang di Bulan Haii, dmAbnad $Y /31).
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beliau pasti akan pindah tinggal di sana. Kalian tahu, saat ini ia sedang

berdoa menengedahkan kedua t^ngannyz di atas bukit Shafa."

Selesai berdoa, beliau bertanya kepada mereka, "Apa tadi yang kalian

percakapkan?"

"Tidak apa-apa, wahai Rasulullah",iawab salah seorang mereka.

Tetapi karena terus didesak oleh Rasulullah ffi, akhirnya mereka mau

mengaku terus terang apayang sebenarnya tadi meteka katakan.

"Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku iuga

tempat mati kalian."3es

Fudhalah bin Umair bin Al-Maluh ingin membunuh Rasulullah ffi ketika

beliau sedang menunaikan thawaf di Ka'bah. Dan ketika ia sudah dekat dengan

posisi Rasulullah ffi, tiba-tiba beliau bertanya, "Apakah ini Fudhalah?."

"Ya. Ini memang Fudhalah, wahai Rasulullah",iawab Fudhalah dengan

guguP.

"Apa yang ingin kamu lakukan?", tanya beliau.

"Tidak 
^pa-apa. 

Aku sedang berdzikir mengingat Allah", iawabnya.

Mendengar jawaban itu Rasulullah ffi tersenyum dan bersabda,

"Mohonlah ampun kepada Allah."

Fudhalah segera meletakkan tan'g nnya ke dada, sehingga hatinya

sedikit agak tenang. Bahkan belakangafl car, iti ia iadtkan sebagai suatu

kebiasaan fika tengah merasa cemas atau menghadapi kesulitan.

' Ia lalu pulang kepada isterinya. Di tengah ialan ia bertemu dengan

seorang perempuan, dan ia ingin mengajaknya berbincang-bincang.

"Mari kita berbincang-bincan g", kata perempuan itu.

"Tidak" jawab Fudhalah menolaknya.

Ia kemudian melanjutkan perialanansambil melantunkan sya'ir tentang

pengalamannya itu:

la bilang, "Mari kita berbincang-bincang"
dan aku jawab, "Tidak. , ku ini orang Islam yang masih mengingat ,4llah."

395 ShahihMrcln(780/8a),KitabJihaddanStrategiPerangBabPenaklukanKoaMakkah,danAhmad(I/538).
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sekiranya kamu sempatmelihat Muhammad dan kabilahnya

pada peristiwa Penaklukan Makkah

ketika patung-patunS berhala bertumbangan

tentu kamu lihat agama Allah begitu tampak cerah

di depan kami

sementara kemusyrikan tampak kelam.3%

Pada waktu itu, Shafivan bin Umallrah dan Ikrimah bin Abu Jahal

memilih melarikan diri. Sementara Shafwan dimintakan iaminan keamanan

oleh Umait bin Wahab Al-Jumahi kepada Rasulullah ffi' Beliau berkenan

memenuhi permintaan ini, bahkan beliau berianii ingin memberikan hadiah

berupa kain surban yang beliau pakai ketika memasuki Makkah. Mendengar

iav,tabanyang sangat menggembirakan itu, Umair segefa meny:sul Shafivan

yang hendak menyeberanglautan untuk diaiak pulang.

"Tolong beri aku waktu dua bulan untuk memikirkafinya",kata

Shafwan.

,,Aku bahkan memberimu waktu empat bulan untuk menentukan

pilihan."3e7

Ummu Hakim binti Al-Harits bin Hisyam adalah isteri Ikrimah bin

AbuJahal. Setelah masuk Islam, ia menemui Rasulullah ffi guna keperluan

memintakan jaminan untuk suaminya itu. Dan begitu permintaannya

dikabulkan oleh beliau, ia segera menyusul suaminya yangs^atitu sedang

berada di Yaman. Mereka berdua lalu pulang. Rasulullah ffi mengakui atas

pernikahan Pertama Ikrimah dan Shafivan.3e8

Selanjutnya, Rasulullah ti$ mengutus Tamim bin Usaid Al-Iftaza'i

unruk menghacurkan Patung-patung yangada di tanah haram'

Beliau juga menyrruh sahabat-sahabat yang lain untuk menghancufkan

panrng-parung berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Semuanya dirobohkan,

termasuk be rhalaLata,IJ zza danManat. Kemudian terdengar pengumulnan'

,,Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus

menghancurkan setiap berhala yar,gada di tumahnya'"

IbnnHisyan (lY /59,6O)
lbnu Higan (IY / 60) .

IbruHigan QY /61).
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Pada tanggat 25 Ramtdhan, Rasulullah 6 mengutus Khalid bin AI-

!7alid dengan misi rnenghancurkan berhala .Nl-Uzza,.Ia betangkat dengan

membawa tiga puluh pasukan berkuda. Begitu sampai di tempat yang dituju

ia langsung menghancurkan berhala tersebut, kemudian pulang dan melapor

kepada Rasulullah t(8.

"Apakah kamu semPat melihat sesuatu?", tanya Rasulullah 6.

"Tidak", jawab Khalid.

"Berarti kamu belum menghancurkannya", kata beliau. "Kamu hatus

kembali lagi untuk menghancurk arfitya."

Dengan hati kesal, Khalid bin AI-Walid kembali lag!.laberialan sambil

menghunus pedang. Di tengah ialan ia bertemu seofang nenek berkulit

hitam dengan rambut kusut. Seorang peniaga Ka'bah berteriak-teriak

memanggilnya dari belakang. Tanpa pikir paniang Khalid menebas rubuh

wanita itu sehingga terbelah menjadi dua. Khalid segefa pulang menemui

Rasulullah ffi untuk melaporkan hal itu'

"Bagus", kata Rasulullah ffi. "Inrlah Al-Uzza.Ia telah Putus asa karena

akan disembah di negeri kalian untuk selamanya."

Berhala milik orang-orzng Qruaisy dan seluruh keluarga besar Bani

Kinanah ini berada di daerah Nakhlah. Ia adalah berhala meteka yang terbesar,

dan yang menguusnya ialah orang-orang dari keluarga besar Bani Syaiban.3ee

Selanjutnya, Rasulullah ffi mengutus Amr bin Al-Ash untuk meng-

hancurkan berhala Suwa'milik suku Hudzail. Kata Amr, "Aku menghampiri

berhala itu yang sedang driaga seorang peniaganya.

"Mau apa kamu ?",tanyznya.

"Aku disuruh Rasulullah ffi untuk menghancurkan berhala ini",

jawabku.

"Kamu tidak akan sangguP melakukanny a", katanya.

"Kenapa?", tanyaku.

"Karen ia dilindungi", jawabnya.

199 lbn S a'ad Sl / 110,111)
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"sampai sekatang ruPanya kamu masih membela yang batil", kataku'

"Celaka, apakah berhala ini bisa mendengar atau melihat?"

Aku segera mendekati berhala itu lalu aku hancurkan. Lalu aku

perintahkan pasukanku untuk menghancurkan gudang simpanannya, dan

kami tidak menemukan 
^Pa-^P^.

"Bagaimanaymtgkamu lihat?", tanyaku kepada si peniaga.

"Aku masuk Islam", katanya. m

Selanjutnya, Rasulullah 6 mengutus Sa',ad btnz^rdAl-Asyhali untuk

menghancurkan bethala Manat. Berhala ini terdapat di daetah Musyallal di

dekat sebuah kolam milik bersama suku Aus, suku l{hazrai, suku Ghassan,

dan lainnya. Sa'ad berangkat dengan membarva dua puluh ofang pasukan

berkuda. Tiba di tempat, berhala tersebut sedang dtiaga oleh seorang

peniaganya.

"Mau apa kamu?" , tanyanyakepada Sa'ad.

"Mau menghancurkan Manat", iz'wab Sa'ad.

"Silahkan", katanya,

Sa'ad berjalan menuju kepadanya. Tiba-tiba muncul seorang

pefempuan dengan rambut kusut dan tubuh dekil merat^p-t t^P sambil

memukuli dadarrya sendiri.

"Itu Manat ada di dekatrnu. laakanmenerkam kamu", kata si peniaga'

Serta merta Sa'ad memukul PefemPuan itu sehingga mati seketika.

Selanjutnya Sa'ad dan pasukannya menuiu ke sebuah Patung lalu meng

hancurkannya. Di dalam Sdang simpanannya mereka tidak menemukan

apa pun.{l

Pasukan Khalid bin Al-Walid

Kata Ibnu Sa',ad, ketika Khalid bin Al-'$7alid pulang dari menghancurkan

berhala Al-IJzza, Rasulultah ffi yang waktu itu masih berada di Makkah

4N lbuSa'adQl/111).
407 Ibnt Sa'ad $l / ll1,l12).
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mengurusnya menemui orang-ofang Bani Judzaimah sebagai da'i yang

mengaiak mereka masuk Islam, bukarl sebagai pasukan yang memerangi

mereka. Ia berangkat dengan membawa anak buah sebanyak tiga ratus lima

prrloh orang yang terdiri dari gabungan kaum Muhaiirin, kaum Anshat' dan

Bani Sulaim. Ketika sampai, Khalid bertartya, "siapa kalian?'"

"Kami orang-orang muslim. Kami menialankan shalat' kami percaya

pada Muhammad, kami membansn masiid di tanah lapang-tanah lapang,

dan kami mengumandangkan Lzurr",iawab pemimpin mereka'

"Lalu seniata kalian itu untuk menyerang kami?", tanya Khalid'

"Bukan", iawabnya. "Kami terlibat permusuhan dengan suahl kaum

Arab, dan kami khawatir kalian adalah mereka'"

Ada yang mengatakan, mereka meniawab, "Kami ini orang-orang

Shaba'i", bukan, "Kami ini orang-orang muslim'"

"sekarang letakkan seniata kalian", kata Khalid'

Mereka pun meletakkan seniatanya'

Khalidmembunuh sebagian mereka, dan meniadikan tawanan sebagian

yang lain. Selanfutnya sebagian yang ditawan tetsebut ia bagi-bagikan kepada

anak buahnya.

Pada tengah malam, Khalid mengumumkan, "Barangsiapa yang

merasa membawa tawafi n, bunuhlah ia"" Orang-orang Bani Sulaim

langsung membunuh Pzttl tawun n yarrg ada' pada' mereka' Sementara

orang-ofang Muhaiirin dan orang-ofang Anshar melepaskan tawanan-

tawanan mereka. Ketika mendengar 
^P^y^ngdilakukan 

oleh Khalid ini,

Rasulullah 6 bersabda,"YaAIlah, sungguh aku tidak ikut betanggung

jawab dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid." Selaniutnya beliau

mengutus Ali bin Abu Thalib untuk menyelasikan masalah yang muncul

dari apa yang dilakukan oleh Khalid tersebut'a02

,KiabPerang.perangSuci,BabNabiisMengutusKhalidbinAlt0TalidKepadaBani

Jlldzumah, A h na d (ll / 7 57), I b nt H i y an QY / 7 2) dm I b ru S a' a d (l / 1 12)'
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Perang Hunain atau Perang Authas

Hunain atau Authas adalah nama sebuah tempat yang tedetak antan

Makkah dan Tha' if . Nama perang ini diambil dari namt lokasi kei adiannya.

Ada yang menyebut ini adalah perangHawazin,karcnzmerekalah yang aktif

memetangi Rasulullah iiB.

Kata Ibnu Ishak, ketika orang-orang Hawzzinmendengar keberhasilan

Rasulullah ffi menaklukkan kota Makkah, Malik bin Auf An-Nashri segera

mengumpulkan mereka. Semua orang dari suku Tsaqif ikut hadir mendukung

orang-oran gHawaztn. Ikut bergabung dengan mereka ada.lah suku Mudhar

secara penuh, sukuJutsam sec ra penuh, Sa'ad bin Bakar, dan beberapa

orang dari keluarga besar Bani Hilal. Qais Ailan dari Bani Hilal tidak ikut

hadir. Demikian pula Ka'ab dari suku Hawazin, dan suku Kilab. Dari suku

Jutsam yang tidak ikut hadir adalah Duraid bin Ash-Shimat, seorang kakek

yang terkenal pemberani dan berpengalaman. Ia hanya menyumbangkan

pikiran-pikit^nnya saja.Dzi suku Tsaqif ada dua tokoh yang absen. Dari

suku Al-Ahlaf y angab s en adalah Qrib bin Al-Aswad. Sementar a dari B an

Malik yang absen adalah Subai' bin Al-Harits dan saudaranya Ahmar bin

Al-Harits. Mereka semua di bawah pimpinan Malik bin Auf An-Nashri.

Setelah mereka semua sepakat untuk menyerang Rasulullah ffi, Malik

menyuruh meteka untuk membawa serta harta benda, isteri, dan anak-

anak mereka. Ketika sedang berhenti untuk beristitahat di daerah Authas,

beberapa or^ng tokoh termasuk Duraid bin Ash-Shimat berkumpul

menemuinya.

"Di mana kita sekarang ini?", tanya Duraid.

"Di Authas", jawab salah seorang mereka.

"sungguh ini tempat yang bagus", kata Duraid. "Tempat ini sangat

tenang. Tetapi kenapa aku seperti mendengar suara unta, keledai, domba,

dan juga tangis anak-anak?."

"Karen Malik menyuruh orang-orang untuk membawa harta, istri,

dan anak- anak", kata yang lain.
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"Di mana sekarang si Malik?"

"Ini Malik."

"Hai Malik" ,kataDuraid. "Kamu sekarang sebagai pemimpin mereka'

Hari ini adalahhanyangsangat menentukan. Tetapi kenapa aku seperti

mendengar suafa unta, keledai, dan domba?'"

,,Kareltaaku menyruh orang-orang memb awa harta, istri, dan anak-

anak."

"Kenapa?'"

"Aku ingin mereka bisa menjadi motivasi tersendiri bagi setiap ofang

untuk bertempur habis-habis an",lawab Malik'

"Tetapi semua itu akan mendatangkan kesulitan kalau kalian kalah'

Yang paling penting bagi setiap pasukan ialah pedang dan tombaknya'

Kamu telah bertindak gegabah."

Malik bin Auf hanYa diam saia.

,,Bagaimana dengan ofang-ofang dari suku Ka'ab dan Kilab?", tafrya

Duraid.
,,Tidak ada seorang dari mereka yang ikut berangkat,,, jawab Malik.

,,Mereka memang tidak serius. coba kalau diaiak bersenang-senang,

mereka pasti tidak absen. Kalian harus membikin perhitungan terhadaP 
^P^

yang telah mereka lakukan ini", kata Duraid. "Lalu siapa di 
^ntalf 

kalian

yang ikut sekarang ini?"

"Ada Amr bin Amir dan Auf bin Amir", iawab Malik'

"Mereka itu sudah tua, dan tidak ada banyak gon2iflya,wahai Malik"'

katanya.,,seharusnya kamu merekrut ofang-ofang dari suku Hawazin yang

terkenal tangguh. Mereka sangat bisa diandalkan menambah kekuatan

pasukanmu. Ketika posisimu menang mereka akan mendukungmu' dan

ketika posisimu terdesak mereka akan tetap setia mendampingumu. Bahkan

mereka akan menyelamatkan keluarga serta hartamu'"

'\a. Sayangsekali aku tidak melakukan itu", kata Malik'

"Kamu telah lalai dan tedalu perc ya dii",kata Duraid'
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"Sekarang terserah kalian, wahai orang-orangHawazin, apakah kalian

mauta tpadaku. Aku hanya memberikan saran dan nasehat",kataDuraid.

"Karni ta tkep^daAnda", jawab mereka serentak.

"Sungguh ini adalah hanyangbelum pernah aku alami", kata Duraid.

Selanjutnya ia melantunkan sya'ir:

Malik berkata kepada pasukannya, "Begitu melihat mereka, serang saja

dengan pedang, dan tetaplah bersatu."

Malik kemudian meny:ruh beberapa ofang mata-matauntuk mencari

informasi tefltang pasukan kaum muslimin. Tetapi laporan yang mereka

sampaikan kepada Malik berbeda-beda. Ini membuat Malik mar:ah besar.

Begitu mendengar pasukan musuh, Rasulullah ffi segera mengutus

Abdullah bin Abu Hadrad Al-Aslami untuk melakukan upaya penyusupan

ke tengah-tengah mereka, lalu tinggal di antaramereka untuk menghimpun

informasi sebanyak mungkin tentang mereka. Misi ini berhasil ia jalankan

dengan baik. Salah satu informasi penting yang ia dapatkan ialah bahwa

mereka hendak memerangi Rasulullah W.Ta juga memperoleh informasi-

informasi lain dari Malik dan orang-orangHawazrn Dengan aman ia berhasil

keluar dari mereka dengan membawa informasi-infomasi tersebut untuk

disampaikan kepada Rasulullah 6.
Dan ketika Rasulullah ffi sudah sepakat hendak menghadapi orang-

orzngHawazin, beliau diberitahu bahwa Shafiran bin Umayyahyangsaat

itu masih musyrik memiliki beberapa potong baju besi dan senjata. Beliau

mengutus seofang kurir dengan membawa pesan, "Wahai Abu Umayyah,

tolong pinjamkan kepada kami beberapa pucuk seniata milik Anda untuk

kami gunakan menghadapi musuh besok."

"Apakah ini perampasan, wahai Muhamma d?", tanyanya.

"Bukan. Kami hanya ingin meminjam dengan ada jamtnaq dan kami

akan segera mengembalik annya kepada Anda."403

403 Al-HakirndalamAl-Mssadra,€(II/48,49),KiabPerang-petangSuci,BabTentangPerangHunain.Katanya,
isnad hadits ini shahih, meskipun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Adz-
Dzahabi.Juga diriwayatkan oleh Al-Brthrqi dilrrnAl-Kabir Sl/89),Kitab Piniaman, Bab Piniaman yang

Diiamin.
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"Kalau begitu, tidak apa-ap a", kataflya.

Shafivan bin Umayyah lalu meminiamkan kepada Rasulullah 6 seratus

potong pakaian petang dan iuga seratus pucuk seniata'

Selanjutnya Rasulullah ffi berangkat befsama dua ribu pasukan dari

penduduk Makkah, ditambah sepuluh ribu dari sahabat-sahabat yang pernah

ikut berjasa menaklukkan kota Makkah. Jadi mereka berfumlah dua belas

ribu orang pasukan. Beliau menuniuk Uttab bin Usaid sebagai komandan

pasukan yang dari penduduk Makkah. Dan mereka pun segefa maiu untuk

menghadap i orang- orang Haw azin.M

Kata Ishak, aku mendap^tiwayatdari Ashim bin umar bin Qatadah,

dari Abdurrahman bin Jabir, datt ayahnyaJabn bin Abdullah, iaberkata,
..Tiba di lembah Hunain, kami harus menufuni sebuah iwang yang

cukup cufam. Ternyata pasukan musuh telah mendahului kami. Mereka

bersembunyi di sebuah lereng yang sempit sehingga tidak kelihatan. Mereka

telah bersiap-siap untuk melancarkan sefangan. Mereka benar-benar dalam

keadaansiap siaga penuh. Pasukan kaum muslimin berbalik mundur t^fiP^

saling menoleh. Mereka begitu tegang. Melihat hal itu Rasulullah 6 segera

mengambil posisi bergeser ke aJzlh kanan seraya bersabda, "Mau ke mana

kalian, wahai orang-orang? Ke mad betgabung denganku. Aku ini Rasulullah'

Aku Muhammad bin Abdullah." Ada seiumlah orang dari kaum Muhaiirin,

kaum Anshar, dan anggota keluarga dekat yang masih tetap setia bersama

Rasulullah ffi. Yang dari kaum Muhaifuin ialah Abu Bakat dan Umar. Yang

dari keluarga dekat ialah Ali bin Abu Thalib, Al-Abbas, Abu Sufran bin

Al-Harits berikut putefanya, Al-Fadhal bin AI-Abbas, Rabi'ah bin Al-

Harits, Usamah blnzald, dan Aiman bin Ummu Aiman yangpada waktu

itu akhirnya tewas.

Tampak seofang pasukan dari suku Hatvazin menaiki unta berwarna

merah dengan membawa bendeta Perang berwarna hitam yangiakibarkan

dengan ujung tombaknya berukuran paniang.Ia mengambil posisi di

depan rombongan pasukan dari orang-o rangHawtzin yang berbaris rapi di

belakangnya. Berkali-kali dengan penuh semangat ia mengacung-ancungkan

404 Ibru Hiyan (IV/81-84)
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tombaknya, dan diikuti oleh rombongan pasukan di belakanpr.tya,. Dalam

keadaan seperti itu, tiba-tiba AIi bin Abu Thalib dan seorang pasukan dari

kaum Anshar diam-diam terus mengintunya. Ali menyer^flgny^ dari arah

belakang dan berhasil memukul unta yaflg dinaikinya sehingga ia terjatuh.

Dan dalam waktu yang hampir bersamaan pasukan Anshar melompat

menyerang kaki. Dengan sekali tebasan pedang, kakinya terpotoflg menjadi

dua. Setelah itu kedua belah pasukan terlibat saling p"k"l yang cukup seru.

Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pulang sampai mereka mendapati

pat^ t^wanan yang ada di sisi Rasulull^h ffi."40s

Kata Ibnu Ishak, ketikapasukan kaum muslimin menderita kekalahan,

dan penduduk Arab yang bersama Rasulullah ,6 melihat kekalahan ini,

sebagian meteka yang di dalam hatinya adarasa dengki saling kasak kusuk.

Abu Su$ran bin Harb mengatakan, "Kekalahan mereka sangat memalukan."

Jabalahbin Al-Hanbal ftata Ibnu Hisyam, yang benarialahKaladah bin Al-
Hanbal), berteriak, "Ingat, hari ini sihir tidak ada gonanya sama sekali." Lalu

si Shafivan saudannya satu ibu yang wakru itu masih musyrik mengatakan,

"Diamlah, semoga Allah menyumpal mulutmu. Sungguh aku lebih suka

dilihat oleh seotang dari kaum Quraisy dar$ada dilihat oleh seorang dair

suku Hawazan.))406

Diriwayatkan oleh Ibu Sa'ad dari Syaibah bin Utsman Al-Hajabi, ia

betkata, "Padaperistiwa penaklukan Makkah, dan Rasulullah 6 memasuki

kota ini, pada saat itu aku sedang berjalan bersama orang-orang Quraisy
menuju kaum Hawazin di Hunain. Ketika kedua belah pasukan sudah

terlbat dalam pertempuran yang seru, aku berharap mudah-mudahan bisa

melancarkan serangan dengan licik kepada Muhammad, sehingga aku punya

kesempatan untuk membalaskan dendam seluruh kaum Quraisy. Bahkan

aku katakan, sekalipun misalnya aku menjadi satu-satunya orangyarrg masih

hidup di antara orang-orang Arab dan orang-orang non Arab, aku tetap

tidak mau mengikuti Muhammad untuk selamanya. Aku terus mengintai

dan menunggu-nunggu kapan ia akan keluar. Dan ketika kedua belah

pihak pasukan sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit, aku melihat

Ibns Hiyan (lY /86-87).
Ibru Hiyan (Y /87).
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Rasulullah w benda di atas bighalnya. Aku segera menghunus pedang,

dan menghampirinya. Dan ketika pedang sedang aku ayunkan ke arahnya,

tiba-tiba entah da'I_ mana muncul bola api yang laksana kilat hampir safa

menyambarku. seketika aku tutupi mataku dengan rasa takut.

Rasulullah ffi menoleh ke arahku dan memanggilku, "Hai Syaibah!

Kemarilah mendekatku!." Aku mendekati beliau. Dan setelah mengusap

dadaku beliau berdoa, "Ya Allah, tolong lindungi ia dari setan." Demi Allah'

sungguh di dunia ini ddakadayang lebih indah daripada apa yang aku dengar

pada saat inr. Seketika Allah menghilangkan ketakutan yang aku rasakan dan

iuga semua niat jahatyangada dalam batinku. Tiba-tiba aku iadi tedngat

ayahku. Aku memb ayangkanseandainya masih hidup ia pasti merasa senang

melihat keadaanku. Aku berada di samping Rasulullah ffi ketika pasukan

kaum muslimin sedang gigih melancarkan sefangan. Meteka begitu kompak

dan bersatu. Beliau segera naik ke bighal yang telah dipersiapkan, dan terus

mengejar pasukan musuh yanglari tunggang langgang' Beliau kembali ke

markas, dan langsung masuk ke dalam tendanya' Aku kemudian menemui

beliau di dalam tenda itu. Aku beginr senang dan damai melihat waiah beliau'

Kami hanyaberdua saia di dalam tenda itu'

,,!rahai Syaibah", kata beliau. "Apa yang diinginkan oleh Allah terhadap

dirimu lebih baik daripada 
^payaltgkamu 

inginkan terhadap dirimu."

Aku lalu mengungkapkan kepada beliau semua Perasaan yang aku

pendam dalam barin, dan sama sekali belum pernah aku ungkapkan kepada

siapa pun.

,,Sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa

Anda adalah utusan Allah", kataku menyatakan masuk Islam. Beliau tampak

senang sekali mend engtnya.

"Tolong mohonkan aku ampunan kepada Allah", kataku'

"Allah telah mengampunimu", kata beliau'{7

Kata Ibnu Ishak, aku mendapatkan riway at da1j. Az-Ztthri, dari Katsir

bin Al-Abbas, dari ayahnyaAl-Abbas bin Abdul Muthalib, ia berkata, "Aku

bersama Rasulullah ffi sambil memegangi tali kekang bigh^l beliau yang

407 Al-IshabatolehlbnuHaiat(II/267)-lamengaitkanhaditsinikepadalbnuSa'ad'
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berwarna putih, agar ia tidak lari. Pada waktu itu aku adalah o:ang yang
bertubuh gemuk dan memiliki suara sangat keras. Melihat pasukan kaum
muslimin terdesak dan lari tungganglanggang, Rasulullah 6 berseru, "Mau
ke mana, wahai manusia!." Tetapi aku melihat mereka sama sekali tidak ada

yang mefloleh. Beliau bersabda kepadaku, "Wahai Abbas, panggd orang-
orang Anshar! Panggil orang-orang yang pernah berbai'at di bawah pohon!."
Tiba-tiba terdengar jawabanmeteka, "Baik. Kami penuhi panggilan Anda!."
Seorang pasukan berusaha menaiki untanya, tetapi ia tidak sanggup dan
terjatuh ke atas tanah. Ia mengambil baju besinya lalu dibuangnya begitu
saja. Ia mengambil pedang, busur, dan prisainya. Ia dorong untanya dan
membiarkannya lepas. Kemudian ia ikutj arah datangnya suara, sehingga

akhitnya ia sampai kepada Rasulullah 6. Setelah ada seratus o:.r,ng yang
berada di dekat beliau, mereka mendapat serangan dari pasukan musuh.
Terjadilah pertempruan yang sengit. Seruan yang pertama kali terdengar
ialah, "Wahai orang-orang Anshar!."

sejenak Rasulullah 6 memperhatikan keadaan medan perang. Melihat
kedua belah pasukan yang masih bertempur dengan serunya, beliau
bersabda, "Sekarang pertempuran semakin memanas.,'{8

Yang lain menambahkan, Rasulullah,ffi melantunkan sya,ir :

,Aku adalah sang Nabi
benar-benar nabi
aku adalah putera Abdul Muthalib.

Disebutkan dalam s bahilt Muslin,"selanjutnya Rasulullah ffi mengambil

beberapa batu kerikil lalu beliau lemparkan ke arah wajahorang-orang kafir
setuyabersabda, "Kalahkan mereka, demi Tuhannya Muhammad.,, Sejenak

aku pun ikut memperhatikan keadaan perang, dan ternyata suasananya

memang cukup menegangkan. DemiAltah, aku saksikan Rasulullah 6 terus
melemparkan batu-batu kerikil yang ada padanyake arah orang-orang kafir.
Lama kelamaan aku melihat orang-orang kafrrkeadzannya semakin lemah
sebelum akhirnya mereka mundur."{e

408 IbnHiyan(Ivl88,89).Sya'irinitetdapatdalanshaltihAl-B*,bari(4315),KitabPerang-perangSuci,Bab
Fkman Allah ra'ala,"Dar (ingatlab) pperarrgan H,tf,air,,1aitu di tuktt karu nmjadi congkak karau baryakrya
lanlab(nt)", dansbahibMubn (1776/278),Kit^blthad dan Strategi perang, Bab pemngHunain.

409 S bahih Mcrlin (177 5 /7 6),KiabJihad dan Srategi perang, Bab petang Hunain.
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Dalam redaksi lain disebutkan, "setelah turun dari bighalnya,

Rasulullah ffi segera mengambil segenggam pasir tanah. Selaniutnya beliau

menaburkannya ke waiah-waiah mereka seray^ bersabda, "Waiah-waiah

buruk." Akhitnya atas izin Allah, setiap orang dari mereka yaflg rn t^flya

terkena pask tersebut menjadi buta. Kemudian mereka Pun lari tunggang

langgang."alo

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak, bersumber dariJubait bin Muth'im,

iaberkatz, "sebelum pasukan kaum muslimin terdesak, dan petempuran

masih berlangsung cukup sengit, aku melihat semacam benda bervarna

hitam tufun dari langit, dan tepat iatuh di afltar kami dan mereka. Setelah

aku perhatikaflteffiyataitu adalah sekawanan semut hitam yang kemudian

menyebar lalu memenuhi lembah. Itu adalah petanda kekalahan mereka.

Dan aku yakin, itu adalah malil<at."

Kata Ibnu Ishak, ketika posisi pasukan musyrikin terdesak, mereka

mendatangi ofang-orang Tha'If,dan di sanaadaMalik bin Auf. Posisi markas

sebagian meteka ada dtAuthas. Sementara sebagian dad mereka bergerak

menuju daerah Nakhlah. Rasulullah 6 mengurus Abu Amir Al-Asy',ari

mengikuti ieiak yang menuju ke arah Authas. Ia mendapati salah seofang

mereka yang melarikan diri. Mereka lalu menyer^ngnya, dan ia Pun tewas

terkena bidikan anak panah. Bendera segefa diambil alih oleh Abu Musa

Al-Asy'ari, yang masih keponakannya. Setelah bertempur habis-habisan

ia mampu mengalahkan mereka, bahkan ia berhasil menewaskan pasukan

musuh yang telah menewaskan Abu Amir. Rasulullah 6 betdoa, "Ya Allah,

tolong ampuni Ubaid Abu Amir dan keluarganya.Di Hari Kiamat nanti

jadikan ia beruda di atas sebagian besar makhluk-Mu." Dan beliau iuga

memohonkan ampunan untuk Abu Musa."a11

Malik bin Auf terus bergerak sampai ia akhitnya berlindung di benteng

milik kaum Tsaqif. Rasulullah 6 menyuruh untuk mengumpulkan P^ta

tawanan dan seluruh harta ghanimah. Setelah semua terkumPul kemudian

470 S babih Muilin (1777 / 81) ,Kit^bJihad dan Sttategi Perang, Bab Pemng Hunain'

47t Ibru Hiyan (lV /92,93).Dnwayatkan oleh Al-Bukh aa Q884),Kitab Jibad,Bab Mencabut Anak Panah dari

T,.fivh,dmShabibMt$lin Q498/765), Kitab Keutamaan-Keutamaan,Bab Keutamaan AbuMusaAl-Asy'ari

dan Abu Amir Al-Asy'ari.
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dibawa menuju Jt'nnah. Jumlah tawunafl ada enam ribu orang. Jumlah
untaada dua puluh empat ribu ekor.Jumlah kambing ada lebih dari empat

puluh ribu ekor. Dan ditambah dengan empat ribu auq perak. Rasulullah

ffi meminta mereka untuk beristirahat selama sepuluh had lebih.

Selanjutnya beliau mulai membagi-baglkan hanz iaruhan perang

tersebut. Beliau memprioritaskan orang-orang mu'allaf- Beliau memberi

bagSan empat p"t"h auq perak dan seratus ekor unta kepada Abu Su$ran

bin Harb.

"Bagaimana dengan puteraku Yazid?", tanya Abu Sufyan.

"Beriia empat puluh auq petak dan seratus ekor unta, sama sepefdmu",

kata Rasulullah ffi.

"Dan bagumana dengan puteraku Mu'awiyah?", tznya Abu Su$ran.

"Beiiabag1an yang sama pda", kata Rasulullah ffi.

Beliau memberi bagian seratus ekor unta kepada Hakim bin Hizam.

Dan karena ia minta tambahan, beliau kemudian memberinya tambahan

seratus ekor lagi. Beliau memberi b^g^ seratus ekor unta kepada Nadher

bin Al-Harits bin Kaldat, dan memberi bagian lima puluh ekor kepada

Al-Ala'bin Haritsah. Dan beliau memberi bagian empat puluh ekor unta

kepadaAl-Abbas bin Maradis. Tetapi karena iamintatambahan lagi dengan

menyindir lewat lantunan sya'fu, beliau kemudian menggenapinya menjadi

seratus ekof.

Selanjutnya Rasulullah ffi menyuruh Zatd bin Tsabit dan beberapa

sahabat lainnya ufltuk menghitung harta ghanimah untuk dibagi-bagikan

kepada para pasukan kaum muslimin. Masing-masing mereka mendapat

b^g^ empat ekor unta dan empat puluh ekor kambing. Khusus untuk

setiap pasukan berkuda mendapat bagran tambahan sebanyak dua belas

ekor unta dan seratus ekor kambing.

Kata Ibnu Ishak yang mend^pat fl\n^yat dari Ashim bin Umar bin

Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Abu Sa'id Al-Khudd, ia berkata,

"Ketika Rasulullah W telahmembagi-bagikan harta tersebut kepada orang-

orang dari kaum Quraisy dan suku-aku Arablunnya, sementara orang-orang

Anshar sama sekali tidak ikut mendapatkan bagSan, hati merek^ mer^s^
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kecewa, sehingga muncul desas-desus di antara mereka. Bahkan ada yang

sampai mengatakan, "Demi Allah, Rasulullah & hanya mengutamakan

kaumnya sendiri saia."

Mendengar berbagai is1'u yang tidak baik tersebut, Sa'ad bin Ubadah

segera menemui Rasulullah ffi.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya h*t oraflg-or ng Anshar merasa

kecewa atas tindakan Anda dalam membagi-bagikan hatta ghanimah yang

Anda dapatkan. Anda hanya membagi-bagpkznnya kepada kaum Anda

sendiri. Bahkan Anda dianggap memberi jatahbagSan yang cukup besat

kepada suku-suku Arab. Sement^ra or^ng-orang Anshar tidak mendapatkan

iatahbag1an sama sekali",kata Sa'ad dengan terus teranfI.

"Lalu di mana posisimu, wahai Sa'ad?", tanya Rasulullah ffi.

"Tentu saja aku berada di tengah-tengah kaumku", iawab Sa'ad.

"Kalau begiru kumpulkan kaummu untuk membicankanmasalah yang

sangat penting lnl",kata beliau.

Beberapa orang dari kaum Muhajirin datang. Beliau membiarkan

mereka masuk. Tetapi ketika tidak lama kemudian datang lagi beberapa

orang yang lainnya, beliau tidak mengizinkan mereka masuk. Ketika sudah

sama berkumpul, Sa'ad bin Ubadah datang.

"Orang-orang Anshar sudah meflunggu Anda", kata Sa'ad.

Rasulullah ffi lalu segera menemui mereka. Setelah memanjatkan

puja dan puji kepada Allah sebagaitmznz mestinya, beliau mulai berpidato,

'\Wahai golongan kaum Anshar, aku sudah mendengar 
^p^yangramai 

kalian

bicarakan tentang kekecewaan yang kalian rasakan. Bukankah aku datang

kepada kalian saat kalian masih dalam keadaan sesat lalu karena iasaku Allah

memberikan petunjuk kepada kalian, saat kalian masih miskin lalu karena

jasaku Allah membuat kayakahan, dan saat kalian masih saling bermusuhan

lalu Allah mempersatukan hati kalian?."

"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu", kata mereka.

"Apakah kalian mau menyambutku, wahai golongan orang-oraflg

Anshar?", tanya beliau.
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"Dengan apa kami menyambut Anda, wahai Rasulullah?, Bagi kami

Allah dan Rasul-Nya adalah segalanya", kata mereka.

"Demi Allah, kalau mau, kalian bisa saja mengatakan kepadaku,

"Kamu ini kan datang kepada kami dalam keadaan didustakan lalu kami

mempercayai kamu, dalam keadaan terlantzr lalu kami menolongmu, dalam

keadaan terusir lalu kami memberimu tempat titggrl, dan dalam keadaan

susah lalu kami membantumu? Dan kami pasti percaya itu. Sekali lagi kami

pasti percaya itu. Apakah kalian tidak suka kalau kalian orang-orang Perg
hanyadengan membawa kambing dan unta, sementara kalian petgi dengan

membawa Rasul utusan Allah ke tempat kalian ? Demi Allah yang iiwa
Muhammad ada dalam genggaman-Nya, sesungguhrtya. ap^y^ng kalian bawa

pulang jauh lebih baik daripada apayang merekabawapulang. Seandainya

tidak ada hijrah, aku adalah salah seorang dari kaum Anshar. Misalkan

orang-orang sama mengarungi sebuah lereng dan lembah, dan otang-orang

Anshar juga mengarungi lereng dan lembah yanglain, tentu aku akan ikut

mengarungi lereng dan lembah yang diarungi oleh orang-orang Anshat.

Anshar adalahsemboyan, dan orang-o nngluncenderung pemalas. Ya Allah,

tolong sayangilah oraflg-orang Anshar berikut anak cucu mereka nanti."

Mendengar itu orang-orang Anshat memangis tersedu-sedu sampai

jenggot mereka basah oleh air mata.

"Kami ridha Rasultrllah sebagai bagian kami", kata mereka.

Dan setelah Rasulutlah ffi p..S, mereka pun sama berpencar.al2

Pada suatu hari seorang wanita bernama Syaima' binti Al-Harits bin

Abdul l)zzayangmengaku sebagai saudara sepersusuan Rasulullah W datang.

"Wahai Rasulullah, aku ini saudara sepersusuan Anda", katanya."

"Apatandanya kamu mengatakan sepeni it:a?",tanya Rasulullah ffi.

"Bekas gigitan di punggungyaigpernah Anda gigit ketika aku sedang

menggendong Anda", iawabny a.

Setelah mengenai tanda itu dan mempercayunya, sebagai rasa hormat

Rasulullah ffi lalu menggelarkan kain surbannya dan mempersilahkan wanita

itu duduk.

472 Ibru Hiyan SY / 137, 138), drn Ahmad (111176).
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"Dengan senang hati Anda boleh tinggal di sini, atau aku akan mem-

berikan bagSanlaluAnda p.tang ke kaumAnda",kataRasulullah ffi kepada

wanita itu untuk memilih.

"Aku ingin Anda memberiku sesuatu lalu aku pulang", iawabnya.

Rasulullah ffi p* memenuhi permintaannya. Selaniutnya orang-or^ng

Bani Sa'ad mengira bahwa beliau memberinya seorang budak laki-laki

bernama Makhul dan seorang budak perempuan yang belakangan mereka

menikah dan melahirkan keturunan.

Kata Abu Umat, setelah masuk Islam, oleh Rasulullah ffi Syaima'

binti Al-Harits bin Abdul Uzza drberihadiah berupa tiga orang budak laki-

laki, seorang budak pefempuan, beberapa ekor unta, dan beberapa ekor

kambing. Selanjutnya beliau mengganti n m ny^ menjadi Hudzafah.Jadt'

nama Syaima'hanya julukan atau gelar saia.a13

Kedatangan DeleSasi Hawazin dan
Urusan Harta Serta Tawanan Mereka

Sebanyak empat belas orang rombongan delegasi Hawazin datang kepada

Rasulullah,ffi, dipimpin olehZnhalr bin Sharad. Diantan mereka terdapat

Abu Burqan, paman sepersusuan Rasulullah ffi. Mereka meminta kembali

tau/anan danhatta mereka yang diambil oleh pasukan kaum muslimin.

"Aku bisa memahami permintaan kalian itu", kata Rasulullah ffi.

"Tetapi aku paling suka kalau kalian mau menjawab dengan iuiur, kalian

lebih menyukai anak isteri kalian 
^t^!hart^ 

kalian?."

"Karni tidak bisa membandingkan hal itu", iawab salah seorang mereka.

"selesai menunaikan shalat shubuh besok temui aku, dan sampaikan

maksud kalian Ltts",kata beliau.

Benar. Selesai menunaikan shalat shubuh, pag-pag sekali meteka

menemui Rasulullah ffi dan menyampaikan perminta'zn supaya beliau

mengembalikan tawanan dan harta mereka.

473 lbuHigan(Ivl1Ol)
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"Apa yang kami dan keluarga besat Bani Abdul Muthalib miliki

adalah bagi kalian. Aku akan memintakan orang-otang untuk kahan",kata

Rasulullah ffi.

"Apa yang ada pada kami adalah untuk Rasulullah W",kata orang-

or ngMuhajirin dan orang-orang Anshar.

"Aku dan Bani Tamim, tidak", kata Al-Aqra'bin Habis.

"Aku dan BaniFazanh, iuga tidak", kataUyunah bin Hishen.

"Aku dan Bani Sulaim, iuga tidak",kata Al-Abbas bin Maradis.

"Apa yang adapada kami adalah unruk Rasulullah ffi", sangkal salah

seorang Bani Sulaim.

"Kalian menghinakv?", tanya Al-Abbas mara,h karena mefasa

tersinggung uc pafinya disangkal.

Menyaksikan ketegangan itu Rasulullah 6 segera bersabda, "Sesung-

guhnya mereka adalah orang-orang yangdatangsebagai kaum muslimin. Aku

sudah meminta mereka merelakan taw^n^flmereka. Aku juga sudah meminta

mereka untuk memilih, lebih meny'ukai anak isteri atau tawanan. Dan

mereka tidak mau membanding-bandingkafiny^. Sekarang siapa yang masih

memiliki sesuatu, aku minta dengan rulus hati ia mau mengembalikannya.

Tetapi bagl yang ingin tetap mempertahankan haknya juga dipersilahkan.

Semenjak Aliah memberikan harta fu' kepada kita, masing-masing orang

mendapat enam bagian."

"Kami rela mengembalikanny a, wahai Rasulullah", kata orang-orang.

"Begini. Kami tidak tahu siapa di 
^ntarakalian 

yangreladan yang tidak

rela. Sekarang pulanglah. Aku akan membahas masalah ini dengan orang-

orang pintar ka)ian", kata Rasulullah ffi.

Mereka kemudian mengembalikan isteri dzn ana.k-anak rombongan

delegasi Hawazin tersebut.ar a

Tidak ada seorang pun di arft^r^ mereka yang ketinggalan, kecuali

Uyainah bin Hishen .Ia enggan mengembalikan seotang budak perempuan

yang sudah cukup tua yang menjadi miliknya.Tetapibelakangan ia iuga ikut

414 lbna Higan (Y / 128,129)
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melepaskannya. Rasulullah W memberikan pakaian qibthi kepada semua

tawanan.als

Perang Tha'if

Peristiwa perang Tha'if ini terjadi pada bulan Syawwal tahun

kedelapan hiittyrh. Kata Ibnu Sa'ad, ketika hendak melakukan pelalanan

ke Tha'if, Rasulullah r{B tedebih dahulu mengutus Thufail bin Amt untuk

menghancutkan Dzul Kaffan,berhala milikAmt bin Humamah Ad-Dusi'

Beliau juga meny'uruh Thufail untuk meminta bantuan kepada kaumnya,

dan berjanji akan bertemu dengannya di Tha'if. Thufail segefa menemui

kaumnya, Ialu bersam a-sarnameteka menghancurkan berhala Dzu Kaffain.

Ia meny'ulut wajah patung berhala tersebut dengan api sehingga terbakar

set^ya melantunkan sya'it:

Dzal Kaffain,
ternyata kamu bukan sesembahan
arena aku lebih dahulu lahir daripada kamu.
lihat, sekarang aku sedang menyalakan api

di hatimu.

Selanjutnya Thufail bersama kaumnya segera ke Tha'if unnrk bergabung

dengan Rasulullah & y^og telah datang empat puluh hari sebelumnya.la

membawa senjata.al6

Kata Ibnu Sa'ad, ketika Rasulullah ffi pulang dari perang Hunain dan

tefus menuju ke Tha'if, Khalid bin AI-Walid sudah tiba mendahului beliau.

Pada saat yang sama ofang-ofang Tsaqif sudah memperbaiki benteng

perlindungan mereka, dan memasukkan apa saia yang dianggap berguna

untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan ketika melarikan diri dari

Authas, mereka masuk ke benteng ini kemudian mengunctnya rapat-rapat.

Di dalam meteka melakukan persiapan-persiapan untuk bertempur.

Setelah mengadakan petialanan yang cukup melelahkan, Rasulullah ffi

berhenti di dekat benteng perlindunganTha'if. Beliau mengambil markas

475 Zad Al-Ma'ad Gll / 465-46'7).
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di situ. Otang-orarig Tsaqif menghuiani pasukan kaum muslimin dengan

anak panah sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan beberapa orang

teduka. Bahkan dua belas orang tewas. Rasulullah 6 bersama kedua orang

isterinya Ummu Salamah danZotnab bintiJahsy naik ke tempat sembahyang

orang-orarig Tha'if pada waktu itu. Beliau membuat dua bilik untuk mereka.

Dan selama delapan belas hadal7 masa PengePungan terhadap orang-orang

Tha'if, beliau shalat di antan dua bilik tersebut. Kata Ibnu Ishak, selama

dua puluh hari lebih.

Rasulullah ffi melempari mereka dengan menggunakan seniata

manjaniq, dan iolah senjata yang Pertama kali dilemparkan dalam Islam.

Kata Ibnu Sa'ad yang mendapat ristayat dari Qubaishah, dad Sufran,

dari Tsaur btnZa.d, dari Makhul, sesungguhnya Nabi ffi mempergunakan

manjaniq bagi penduduk Tha'if selama empat P"l"h hari.al8

Kata Ibnu Ishak, sampai ketika di"di"g benteng perlindungan orang-

orang Tha'if mengalami iebol, beber 
^P^ 

ormtgsahabat Rasulullah ffi berhasil

menyusup masuk dengan membawa seniata dan melakukan pembakaran.

Orang-orang Tsaqif melempari mereka dengan Potongan-Potongan besi

panas dan juga menghujani anak panah. Sebagian besar mereka berhasil

menyelamatkan diri lewat baurah dinding, tetapi sebagian adayzngtewas.

Rasulullah 6 menyuruh untuk melakukan penebangan dan pembakaran

terhadap kebun anggur milik orang-orangTsaqif untuk menekan mereka.ale

Kata Ibnu Sa'ad, mereka akhitnya mernang meminta Rasulullah 6
untuk menghentikan penebangan dan pembakaran tersebut demi Allah

dan demi hubungan kekeluargaan.

"Baik. Aku akan menghentik^nny^ demi Allah dan demi hubungan

kekeluargaa fl", kata beliau.

Lalu seorang sahabat Rasulullah 6 mengumumkan, "Siapa s\ayang

mau keluar dari benteng dan bergabung dengan kami, maka ia berstatus

merdeka!."

477 lbrt Sa'ad (ll / 720).

418 lbwSa'ad(l/121).
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Ada belasan oraflg yang keluar dari benteng, Salah satunya zdalah

Abu Bakrah. Setelah memerdekakan mereka, Rasulullah ffi kemudian

menyerahkan setiap orangkepada setiap ofang dari kaum muslimin untuk

ditanggungnya. Hal itu sungguh merupakan sebuah pukulan yang sangat

berat bagi orang-orang Tha'if.

Rasulullah ffi belum diizinkan oleh Allah untuk menaklukkan Tha'if.

Beliau kemudian meminta Peftimbangan kepada Naufal bin Mu'awiyah

Ad-Daili.

"Bagaimana menurutmv?", tanya beliau.

"Tsa'lab sedang ada di kamar. Anda bisa melakukan tindakan padanya.

Tetapi jika Anda membiarkannya, hal inr tidak mengaPa", iawab Naufal.

Rasulullah ffi lalu memerintahkan Umr bin Al-Khathab untuk mengaiak

para pasukan kaum muslimin Polang. Hal ini tefny^ta menimbulk^fi ras^

kecewa mereka. Bahkan di antara mereka adayaurrg Protes, "Kenapa kita

pulang sebelum berhasil menaklukk an Tha' rf? ."

"Kalau begrtu ayo kita maiu bertemPur!", kata Rasulullah W.

Mereka pun maiu bertemput, dan beberaPa or^flg di antara mereka

mengalami luka-luka.

"Insya Allah besok kita akan pulang", kata Rasulullah ffi.

Melihat mereka begitu senaflg mendengatnya, dan mereka iuga patuh

untuk pulang besok, Rasulullah ffi tersenyum. Dan menielang kepulangan,

mereka mengatakan,"Kita ini orang-orzr;rgyartg akan pulang, kita orang-

orang yang beftaubat, dan kita ofang-orang yang menyembah serta memuii

kepada Tuhan kita."

Ada yang mengatakan, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tolong

doakan kepada Allah untuk kecelakaan orang-ofang Tsaqif." Tetapi beliau

iustru berdoa, "Ya Allah, tolong berikan petuniuk kepada orang-orang

Tsaqif." 42o

Setelah ada beberapa orang sahabat yang guguf sebagai syahid di

Thaif, Rasulullah 6 kemudian meninggalk anTha'if menuiuJi'ranah. Beliau

420 lbn S a'ad (1 / 120,121).
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memasuki daerzhini dalam keadaatihram umrah. Dan setalah menunaikan

umrah qadha',beliau kemudian pulang ke Madinah.

Kedatangan Delegasi Tsaqif
Untuk MenYatakan lslam

Kata Ibnu Ishak, Rasulullah W ttbadi Madinah dari Tabuk pada bulan

Ramadhan. Dan masih pada bulan suci ini beliau kedatangan rombongan

delegasi Tsaqif. Ketika Rasulullah ffi bertolak meninggalkan mereka, secafa

diam-diam beliau diikuti oleh Urwah bin Mas'ud, dania berhasil meny'usul

sebelum beliau memasuki Madinah. Setelah menyatakan masuk Islam,

Urwah memohon kepada beliau agar dizinkan kembali kepada kaumnya

dengan membawa Islam.

"seperti yang diancamkan oleh kaummu sendiri, mereka akan

memusuhimu", kata Rasulullah ffi .

Beliau tahu bahwa mereka pasti masih punya kesombongan untuk

mempertahankan harga diri meteka.

"Wahai Rasulullah, aku sangat mencintai mereka. Dan aku yakin di

antara mereka juga ada orang yang baik", kata Urwah.

Ia lalu menemui kaumnya untuk dtaiak masuk Islam denganhatapan

mereka tidak menent^ngnya mengingat ia punya kedudukan yang cukup

terhormat di mata mereka. Tetapi sayang, hxapanUrwah kandas. Buktinya,

begrtu Urwah memperliha tkan agamanya secar terus terang, dan mengai ak

mereka masuk Islam, ia malah dihujani anak panah dari semua atah.Hanya

ada satu anak panah yang mengenai tubuhnya, tetapi hal itu membuatnya

tewas.

Konon sebelum menghembuskan nafas yangterakhir, Urwah sempat

ditany a, "B agaiman tefltang darah Anda?."

"Ini merupakan kemuliaan dan predikat syahid yang dianugerahkan

oleh Allah kepadaku", jawabnya. "Mungkin aku sama seperti para syrhada'

yang terbunuh bersama Rasulullah 6 sebelum beliau meninggalkan kalian.

Tolong kuburkan aku di dekat mereka."
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Setelah melaksanakan pesan Urwah, mereka mendengar Rasulullah (E

bersabda, "sesungguhnya perempumaan Urwah di tengah-tengah kaumnya

sama sePerti perumpamaan teman Yasin di tengah-tengah kaumnya."

Selama sebulan setelah kematian Urwah, orang-orang Tsaqif hanya

berdiam diri saia. Meteka tidak melakukan aksi apa Pun. Selaniutnya mereka

mulai mengadakan persekongkolan. Mereka mefasa sudah tidak punya

kekuatan sama sekali untuk memerangi ofang-orang Arab di sekitarnya.

Mereka ingin berbaiat dan masuk Islam. Mereka ingin menyuruh seseotang

sebagai kurir untuk menemui Rasulullah lffi, seperti mereka menyufuh Urwah

sebelumnya. Mereka lalu berbicankepada Abdu Yalil bin Amr bin Umait

yang usianya sebaya dengan Urwah bin Mas'ud agaf befsedia melaksakan

tugas itu. Tetapi ia menolak, kafena takut ia akan mengalami nasib yang

sama sePerti yang dialami oleh Urwah.

"Aku tidak mau, kecuali kalian sertakan bebetapa oraflg menemaniku",

jawab Abdu Yalil.

Mereka akhirnya sepakat menunjuk dua orang dari suku Al-Ahlaf, dan

tiga orang dari suku Bani Malik. Selain enam ofang ini, mereka iuga menuniuk

dua orang lagi yakni Al-Hakam bin Urwah bin wahab dan SFraihbil bin

Ghilan. Tiga orangdari Bani Malik yang ditunjuk adalah Utsman bin Abul

Ash, Aus bin Auf, dan Numair bin Kharasyah.

Ketika posisi mereka sudah dekat dengan Madinah dan sedang singgah

di sebuah bukit, mereka bertemu dengan Al-Mughirah bin Sy'u'bah. Dengan

per^saan sangat gembifa ia ingin memberitahukan kepada Rasulullah ffi

tentang kedatangan mereka. Tetapi ia keburu dicegat oleh Abu Bakar Ash-

Shiddiq.

"Demi Allah, aku minta kamu iangan mendahuluiku menemui

Rasulullah 6, sampai aku mencetitakan hal ini kepada beliau", kata Abu

Bakar.

Al-Mughirah menurut saja. Abu Bakar kemudian menemui Rasulullah

ffi untuk memberitahukan tentang kedatangan orang-orang Tsaqif.

Selanjutnya Al-Mughirah menemui teman-temannya. Selepas menunaikan

shalat zhuhur bemama mereka, ia menemui rombongan ofang-otangTsaqif
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tersebut dan memberitahukan kepada mereka tentang bagumana cara

menghormat Rasulullah ffi. Tetapi mereka menolak. Mereka hanya mau

melakukan hormat secara jahiliyah. Begitu mereka datang, Rasulullah ffi

membuatkan untuk mereka sebuah bangunan tenda di pojok masiid.

Khalid bin Sald bin Al-Ash ikut berjalan di antara mereka, dan di depan

Rasulullah ffi, sampai mereka selesai menulis surat perjanjian. Khalid lah

yang menulisnya. Mereka tidak mau menyantap makan^ny^ngdisuguhkan

oleh Rasulullah ffi, sehingga dimakan sendiri oleh Khalid. Selaniutnya

mereka menyatakan masuk Islam.

Salah satu permintaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah M ialzh

bahwa beliau harus membiarkan salah satu berhala mereka bernamaLata

selama tiga tahun tidak boleh dihancurkan. Tetapi Rasulullah ffi menolak

permintaan mereka ini. Sekalipun mereka terus mendesak beliau meminta

agar berhzla tersebut dibiarkan satu tahun saja, beliau tetap enggan

memenuhinya. Bahkan ketika akhirnya mereka meminta waktu hanya

satu bulan saja sejak kedatangan mereka, beliau masih tetap menolaknya.

Atas permint^ n itu mereka ingin menarik simpati kaumnya saia bahwa

mereka terkesan seolah-olah sudah melindungi bethala mereka untuk tidak

dihancurkan, sampai mereka masuk Islam. Tetapi Rasulullah ffi menolak,

kecuali kalau ia boleh menyuruh Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughkah

bin Syu'bah yang menghancurkannya. Selain membiarkan berhala untuk

tidak dihancurkan, mereka juga meminta beliau agar mereka diperbolehkan

meninggalkan shalat, dan tidak menghancurkan berhala-berhala mereka

dengan t^ngafi sendiri.

"Soal permintaan untuk tidak menghancurkan berhala dengan

tang n kalian sendid, aku bisa memenuhinya. Tetapi ufltuk permintaan

meninggalkan shalat, tidak ada kebajikan sama sekali dalam suatu agama

yang tidak ada shalatnya."

Setelah mereka masuk Islam, dan Rasulullah ffi sudah menulis sepucuk

surat kepada mereka, beliau kemudian menunjuk Utsman bin Abu Al-Ash,

meskipun usianya yang paling muda, sebagai pemimpin mereka. Hal itu
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karena ra dtanggap sebagai ofang yang paling bersemangat memperdalam

pengetahuan Islam dan mempelaiari Al-Qur'an.

Setelah mengufus mereka yang segefa kembali ke negerinya, Rasulullah

ffi mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah berangkat

bersama mereka untuk menghancurkan berhala Lata. TIba di Tha'if, Al-

Mughkah meminta Abu Sufyan yang masuk dahulu. Tetapi Abu Su$'an

menolak.

"Kamu saiayangmasuk dulu menemui kaummu", katanya.

Ia kemudian menuju ke Dzul Hadam, tempat penyimpanan hattz.

Begitu masuk, Syu'bah langsung menghantam Patung berhala tersebut

dengan menggunakan kapak. Orang-orang dari Bani Mu'attab mendekati

Al-Mughirah ,karetatakut ia akan mengalami musibah seperti yang pernah

dialami oleh Urwah bin Mas'ud. Bebetapa orangwanita Tsaqif menghambur

keluar sambil menangis menyaksikan hal itu. Dan ketika Al-Mughirah

menghancurkan patung berhala tersebut dengan kapak, Abu Su$'an terus

memberikan semangat. Selesai menghancurkan patung berhala tersebut dan

mengambil hartanyayang sebagian besarberupa emas, perak, dan ienis batu

mulia lainya, Al-Mughirah kemudian menyerahkannyakepada Abu Sufyan.

Abu Mulaih bin Urwah dan Qarib bin Al-Aswad menemui Rasulullah

ffi sebelum kedatangan rombongan delegasi Tsaqif dan saat Urwah baru

saia terbunuh. Mereka berdua menyatakan ingin memisahkan difi dari otang-

oraflgTsaqif, dan menolak tidak akan mau diaiak berkomplot lagi untuk

selamanya. Dan setelah menyatakan masuk Islam, Rasulullah ffi bersabda

kepada mereka berdua, "sayangi siapa pun yang kalian inginkan."

"Kami menyayangi Allah dan Rasul-Nya",iawab mereka serentak.

"D^rtjuga paman kalian Abu Su$,an bin Harb?",t^rtya Rasulullah ffi'

'\a, danpam n kami Abu Sufyan", iawab mereka'

Ketika penduduk Tha'if sudah masuk Islam, Abu Mulaih meminta

Rasulullah ffi untuk membayar hutangyang meniadi tanggungan mendiang

ayahnya Urwah 
^tash^rt^ 

milik berhalaLata-

"Baiklah", jawab Rasulullah ffi menyanggupinya'
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"Sekalian hutangnya ayah sayz N-Aswad, wahai Rasulullah",katzQarib

bin Al-Aswad. Urwah dan Al-Aswad adalah saudara kandung.

"Al-Aswad mati dalam keadaan musyrik", kata beliau.

"Wahai Rasulullah, tetapi ia suka menyambung keluarg^nya y^ng

muslim", katanya. 'Jadi biar aku saja yang menanggung hutangnya.

Rasulullah ffi kemudian menyuruh Abu Sufyan untuk membayar

tanggungan hutang Urwah dan Al-Aswad terhadap harta-milik b erhalaLata.

Perintah beliau tersebut segera dilaksanakan oleh Abu Sufyan.

Isi surat yang ditulis dan dikirim oleh Rasulullah ffi kepada mereka

berbunyi, "Dengan rnenlebut namaAllahYangMaha Pmgastb lagi Maha Penurah.

Dari Muhamnad sangNahilangdiutus oleh Alkh ktpodn nrang-lrang)arlg beriman,

usunguhnla binatang baruannla haram dan pobonnla tidak boleh ditebang. SiEa

lang kedapatan melangar salah satu larangan tersebut, ia akan dihukurn dera dalam

ktadaan telanlang. Dan jika ia mergulangi kgi perbaatannla, ia akan ditangk@ lalu

dibawa menghadap k podo Nabi Mabannad. Suunguhnla ini adakh perintah sang

Nabi Mabamnnad W."

Atas perintah Sang Rasul Muhammad ffi, Khalid bin Sa'id menulis,

"Siapa pun dilarang melanggar ini, dan berlaku zhahm atas ditinya sendiri

terkait 
^p^yangtelah 

diperintahkan oleh Muhammad Rasulullah ffi!21

Inilah kisah tentang kaum Tsaqif dari awal sampai akhir, yang kami

kutip sebagaimana adanya, meskipun antara cerita perang yang mereka

lakukan dan cerita masuknya Islam mereka, disisipi dengan perang Tabuk

dan lainnya. Tetapi kami lebih mengutamakan untuk tidak memotong

kisah mereka, dan cerita awal sampai akhir tersusun dengan rapi, supaya

pembicaraan tentang fikih kisah ini secara lengkap berada dalam satu topik.a22

Diutu snya para Pemungu t Zakat

Ketika Rasulullah ffi tiba di Madinah, dan saat itu telah memasuki

tahun kesembilan hijriyah, beliau mengutus beberapa or^ngpetugas untuk

memungut zakat dari orang-otang Arab.

427 Ibru Hislan$Vl180-185).
422 Zad Al-Ma'ad Ol / 495-501).
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Kata Ibnu Sa'ad, memasuki bulan Muharram tahun kesembilan

hifriyah, Rasulullah ffi mengutus beberapa orang sahabatnya unnrk bertugas

memungut zakat.Beliau mengutus Uyainah bin Hishen memungut zakatnya

suku Bani Tamim, mengutus Zaid bin Al-Hushain memungut zakatnya suku

Aslam dan suku Ghifar, mengutus Abbad bin Bisyru Al-Asyhali memungut

zakztnya suku Sulaim dan suku Muzainah, mengutus Rafi' bin Makits

memungut zakatnyasukuJuhainah, mengutus Amr bin Al-Ash memungut

zakatnyasuku Bani Ftz.anh,dan mengutus Adh-Dhahak bin Sufyan untuk

memungut zakatnya suku Bani Kilab, mengutus Bisyru bin Sufyan untuk

memungut zakatnya sukuBani Ka'ab,dan mengutus IbnuAl-Lutaibah Al-

Azdi untuk memungut zakatnya suku Bani Dzaiban.

Rasulullah ffi iuga menyrruh para pemungut zakat tersebut untuk

menerima pengampunan bagi yangbelum sanggup, dan meniagahafta-harta

mereka yang berharg .o" Ada yang mengatakan, begitu Ibnu Al-Lutaibah

pulang dari tugasnya, Rasulullah ffi langsung memeriks^fiya.424Inilah yang

menjadi dasar hukum untuk memeriksa para Petugas dan peiabat yang

dipercaya mengemban amanat um at. )tkamereka terbukti berkhianat, beliau

pasti memecat mereka, dan menggaLntjfiyr- dengan orang yaflg iuiur.

Kata Ibnu Ishak, Rasulullah ffi mengutus Muhaiir bin Abu Umayyah

untuk memungut zakat dr Shan'a, dan ia harus menghadapi Al-Ansi yang

ada di sana. Beliau mengutus Ziyad bin Labid untuk memungut zakat dr

Hadhra Maut. Beliau juga mengutus Ady bin Hatim untuk memungut zakat

suku Thapri' dan suku Bani Asad' Dan beliau iuga mengutus Malik bin

Naurah untuk memungut zakatnya suku Bani Handhalah.

Untuk memungut zakatnya Bani Sa'ad, Rasulullah ffi mengutus dua

orang perugas; yal<n Az-Zuraqzn bin Badar di satu sectof dan Qais bin

Ashim di sektor yang lain. Beliau mengutus Al-Ala' bin Al-Hadhrami

untuk memungut zakat dtBahrain. Dan beliau iuga mengutus AIi bin Abu

Thalib unruk memungut zakatdtNairan. Ali menemui Rasulullah li&, selain

membawa hasil pungutan zakatiaiugamembawa hasil upeti mereka.a2s

423 Ibru S a'ad Ql / 121,122).

424 SbahihAl-Bukbari(6636),KitzbsumpahdanNadzx,BtbBtgumanaNabi16Betsumpah,danShabihMulin
(1823), Kitab Kepemimpinan, Bab Keharaman Hadiah para Pegawai.

425 Ibru Hiyan (V / 242,243).
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Ekspedisi-ekspedisi Pasukan Pada
Tahun Kesembilan Hiiriyah

1. Pasukan Uyainah bin Hashan ke Bani Tamim

Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun kesembilan hiittyrh.

Rasulutlah ffi mengutus Uyainah beserta lima puluh pasukan berkuda, tanpa

ada seorang pun yang betasal dari kaum Muhajfuin mauPun kaum Anshar,

untuk menyerbu orang-orang Bani Tarnim. Ia memilih bergerak di malam

hari, dan beristirahat di siang harinya. Ia menyerang mereka di padang pasir,

dan berhasil menjarah sekawanan ternak mereka. Begitu melihat rombongafl

pasukan kaum Islam, meteka segera berlari tunggang langgang, sehingga

ada sebelas orang laki-laki, dua p"l"h satu orang PeremPuan, dan tiga p"l"h
xnk-anak yang berhasil ditawan. Mereka kemudian dibawa ke Madinah.

Mereka ditempatkan di rumah Ramlah binti Al-Harits. Lalu beberapa orang

pemimpin Bani Tamim mendatangi meteka. Di antaranyaialahAtharid bin

Hajib, Zuraqan bin Badar, Qais bin Ashim, AI-Aqra'bin Habis, Qais bin

Al-Harits, Nu'aim bin Sa'ad, Amt bin Al-Ahtab, dan Rabbah bin Al-Harits.

Mereka menangis begitu melihat keadaanisteri dan anak-anakmereka

yang cukup memprihatinkan. Mereka lalu segera menuiu ke kediaman

Rasulullah ffi. Mereka berdiri di depan pintu beliau.

"Wahai Muhammad, tolong temui kami", kata salah seorang mereka.

Ketika Rasulullah ffi akanmenemui mereka, pada saatyarrg sama beliau

mendengar Bilal mengumandangkan iqamat shalat. Meteka ragu untuk

berbicara kepada beliau yang berdiri di depan mereka. Setelah Rasulullah

ffi menunaikan shalat zhuhur, dan sedang duduk di teras masiid, Athadd

bin Hajib bersama teman-temannya muncul menghampiri beliau. Setelah

mendengarkan ia berbicarupanjanglebar, Rasulullah ffi menyutuh Tsabit

bin Qais bin Syammas untuk menemui dan membantu mereka. Pada saat

itulah Allah menurunkan firman-Nya yang menyinggung tentang meteka,

"Sesungubnla orang-urangJang nenanggil kama dai luar kanar(nu) kebarytakatt

ruereka tidak rnengerti. Dan kalau sekiranla mereka bersabar sampai kamu kelnar

rneneruui mereka, sesangahnla ittl hbib baik bagi mereka, dan Aliah Maha

Pengampan kgi Maha Pen1a1ang."
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Setelah Rasulullah ffi mengembalikan tav/anan kepada merekz, .t z-

Zaraqan seofang Penyart dankeluarga besar Bani Tamim lalu melantunkan

bait-bait sya'ir yang membangga-banggtkan kaumnya.

Seorang penyair muslim yang cukup terkenal Hassan bin Tsabit segefa

tampil, dan secata sepontan ia menjawab dengan melantunkan bait-bait

sya'ir tandingaflnya,.

Setelah mendengar Hassan selesai melantunkan sya'ir, Al-Aqra'bin

Habis mengatakan, "sesungguhnya orang ini memang hebat. Iz adalah

ofator ol*g kami, dan penyait handal kami. Suara mereka lebih lantang

daipada suara kita."

Dan setelah mereka masuk Islam, Rasulullah ffi memberikan beberapa

hadiah yang menarik dan melimpah.426

ttt
Kata Ibnu Ishak, begitu tiba, rombongan delegasi Bani Tamim langsung

masuk ke masjid. Mereka memanggil-manggil nam Rasulullah ffi agar

segera keluar menemui mereka. Katena mefasa tefganggu oleh teriakan

mereka, beliau segera menemui mereka.

"Kami datang untuk memamerkan kebanggaan kami kepadamu'

Izinkan seorang penyair sekaligus oratot kami untuk tampil", kata salah

seorang mereka.

"Baiklah. Aku izinkan orator kalian untuk tamPil. Silahkan ia mait",

jawab beliau.

Atharid bin Haiib segera maiu. Ia mulai berpidato, "Segala puii bagi

Allah yang telah meniadikan kami sebagai penguasa, yang melimpahkan

anugerah kepada kita, yang memberi kami banyak harta untuk melakukan

amal kebajikan, dan yang menjadikan kami paling mulia di antara penduduk

dunia belahan timur, yang paling banyak iumlahnya, sert^ y^ng paling

melimpah kesejahteraanny^. Siapa di 
^rrturz- 

manusia yang bisa seperti

kami? Bukankah kita ini para pemimpin umat manusia, dan orang-or flg

y^ngvtzLma? Siapa adayangbisa lebih bangga' daipada kami? Siapa yang

426 lrhzt, I b w S a'ad Ql / 121,122)
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bisa menandingi jumlah kami? Kalau mau, kami akan menjadi bahan

pembicaraan di mana-m ana. Tetapikami merasa malu karena tedalu banyak

yang telah diberikan kepada kami. Aku katakan ini, supaya kalian bisa

mendatangkan seperti yang kami ucapkan, atau memiliki kemampuan yang

lebih hebat dariyangkami miliki."

Setelah orator Bani Tamim itu duduk, Rasulullah ffi menyuruh Tsabit

bin Qais bin Syammas untuk maiu.

"Maju, dan tandingilah", kata beliau.

Tsabit lalu berditi dan betkata, "Segala puji bagi Allah yang telah

menciptakan segenap langit dan bumi. Di sana lah Dia memunrskan rrusan-

Nya, dan melapangkan tahta serta ilmu-Nya. Segala sesuatu itu berasal

dari anugerah-Nya. Dan dari anugerah-Nyalah Dia meniadikan kita orang

yang berku asa. D an makhluk-N y a y ang terbaik Dia memilih seorang Rasul

yang paling mulia nasabnya, paliflg jujur ucapannya, dan paling terhormat

deraiatnya. Dia lah yang menurunkan kepadanya sebuah Kitab suci, dan

yang memberinya 
^man 

t atas makhluk-Nya. Ia adalah pilihan Allah di

arrtar semesta alam. Selafliutnya ia mengajak manusia untuk beriman kepada

Allah. Lalu bedmanlah kepadzny^ or^ng-orang Muhaiirin yang termasuk

kaum sekaligus kaum kerabatnya sendiri. Dia adalah manusia yang paling

luhur keturunannya, paling tampan waiahnya, dan paling baik tindak^nnya.

Sementara kita ini adalah para pembela Allah, dan pendukung Rasulullah.

Kita perangi manusia sampai mereka beriman. Siapa beriman kepada Allah

serta Rasul-Nya, maka darah danhartanya dilindungi. Dan siapa yang keras

kepala, kita akan petangi ia p ada jalan.Nllah sampai kapan pun. Dan bagi kita,

kematiannya itu sangat mudah. Itulah yang aku sampaikan. Aku mohonkan

ampunan kepada Allah Yang Maha Agung untuk otang-orang yang beriman,

baik laki-laki maupun perempuan. Sekian.'Wassalam."

Setelah mendengar Az-Zurawan melantunkan bait-bait sya'irnya, lalu

ditanggapi oleh Hasan bin Tsabit seperti yang telah dikemukakan tadi,

Al-Aqra' bin Habis mengatakan, "Sesungguhnya orang ini memang hebat.

Iz adalah orator ulung kami, dan penyait handal kami. Suata mereka lebih

lantzng darrp ada suara kita. "
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Selanjutnya beliau memberi mereka hadiah-hadi ah y ang menarik dan

melimpah.a2T

2. Pasukan Quthbah bin Amir bin Hadidah Kepada Suku Khats'am

Peristiwa ini teriadi pada bulan Shafat tahun kesembilan hijdyah.

Kata Ibnu Sa'ad, Rasulullah ffi mengutus Quthbah bin Amir bin Hadidah

dengan membawa dua puluh orang pasukan untuk menghadapi suku

Khats'am yang tinggal di sudut wilayahTabalah. Beliau menyrrruh Quthbah
menyerang mereka. Ia berangkat dengan hanya membawa sepuluh ekor

unta saja, sehingga tetpaksa meteka harus menaikinya secarz bergantian.

Mereka berhasil menangkap seorang pasukan musuh. Ketika drtznyauntuk

mendapatkan informasi tentang keadaan pasukan musuh, ia memberikan

jawaban yang tidak jelas dan berbelit-belit. Bahkan tiba-tiba ia berteriak

memberi peringatan kepada rombongan pasukannya yang sedang bermarkas

di suatu tempat yang tefsembunyi, dengan menggunakankata-kata sandi.

Seketika pasukan Islam itu membunuhnya. Dan tidak lama kemudian

terjadilah kontak pertempurany^ngcukup sengit 
^nt^ra 

kedua belah pihak.

Quthbah yang bertempur habis-habisan berhasil membunuh beberapa

orang pasukan musuh. Bahkan pasukan Islam bethasil membawa pulang

sekawanan unta dan domba ke Madinah sebagai harta ghanimah.

Disebutkan dalam kisah ini, konon pasukan musuh sempat mengadakan

pengejaran kepada pasukan Islam. Dan pada saatitulah terjadi peristiwa yang

sama sekali tidak disangka-sangka; yakni tiba-tiba saia Allah mengirimkan

baniir bandang sehingga pengejaran mereka menjadi terhambat. Akibatnya,

meteka hanya bisa membiarkan pasukan Islam melenggang pulang ke

Madinah dengan membawa beberapa ofang tawafian serta sekawarr nvnta
dan domba. Mereka tidak sanggup menyeberangi arus banjir yang cukup

deras.a28

5. Pasukan Adh-Dhahak bin Sufyan Al-Kilabi Kepada Bani Kilab

Rasulullah t& mengutus pasukan untuk menyerang suku Bani Kilab

dengan komandan Adh-Dhahak bin Abu SuSran bin Auf Ath-Tha'i yang

427 I b ru H i s1 a n (lV / 20 5 -21 0) dan I b n r S a' a d Q. / 224,225).

428 lbnu S a'ad (ll / 122,123).
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didampingi oleh Al-Ashyad bin Salamah. Mereka bertemu pasukan musuh di

daerah Zltji.Karena menolak diajak masuk Islam, mereka telpaksa diperangi

sampai akhirnya menyetah tidak berdaya.

Dalam peristiwa ini, Al-Ashyad bertemu ayahnya Salmah yang sedang

menaiki seekor kuda di tepi sebuah sungai kecil di kawasan Zujj tersebut.

Ia mengaiak ayahnya masuk Islam, dan menjanjikan jaminan keamanan

untuknya. Tetapi sang ayah malah mencaci makinya dan menghuiat Islam.

Ia terpaksa menghantam ruat kaki kuda yang dinaiki ayahnya. Akibatnya,

sang ayah jatuh terpelanting dan masuk ke sungai yang arusnya cukup

deras. Ia berteriak-teriak meminta tolong sambil berpeganganpada tombak

supaya tidak hanyut. Namun tiba-tiba muncul seorang pasukan Islam yang

Ioangsung membunuhnya. Jadt ia tidak dibunuh oleh Ashyad puteranya

sendiri.a2e

4. Pasukan Alqamah bin Mujazziz Al-Mudliji ke Habsyah

Ketika Rasulullah 6 mendengar kalau beberapa orang dari suku

Habasyah terlihatoleh pendudukJeddah, beliau segera mengutus Alqamah bin

M.uiazziz dengan membawa tiga ratus pasukan unnrk melakukan pengejaran

terhadap mereka. Sampai di sebuah panai, sayang sekali pasukan musuh sudah

menyebrangi laut menuju ke sebuah pulau. Mereka berhasil lolos.

Dalam perjalanan pulang, beberapa orang pasukan Islam buru-buru

ingin sampai untuk bertemu keluarganya. Karena kasihan, Alqamah

mengizinkan mereka untuk berangkat lebih dahulu. Ia menuniuk Abdullah

bin Hudzafah As-Sahmi untuk memimpin mereka. Di tengah perlilanan

mereka sempat berkelakar. Dan katena kelelahan, mereka berhenti untuk

beristirahat di suatu tempat. Mereka menyalakan api unggun di tempat itu.

"Aku ingin kalian semua melompati api unggun ini", kata Abdullah.

Ketika melihat beberapa orang sudah bersiap-siap hendak melompatinya,

ia segera mengatakan, "Silahkan kalian duduk lagi. Aku hanya ingin sekadar

bercanda dengan kalian."

Dan ketika kejadian ini dilaporkan kepadaRasulullah ffi, beliaubersabda:

429 IbruSa'ad(ll/723).
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:-+t )t;^,"r?';1";
"Barmtgsiapamerrymkl<nlimberbuatdurhala,l<alimrjangannlenwtuhitvya."430

Disebutkan dalam S b a h i b A l-B u kb ai dan S h ab i h M u s li n sebuah riway at

dari Ali bin Abu Thalib, iaberkata, "Rasulullah ffi mengirim rombongan

pasukan, dan beliau mengutus seorang lelaki dari kaum Anshar sebagai

komandannya. Beliau meny'uruh mereka untuk mendengar dafitaatkepada

komandannya tersebut. Entah karena apa, yang jelas sang komandan

menjadi marah oleh ulah anak buahnya. Ia Ialu menyuruh mereka untuk

mengumpulkan kayr bakar. Setelah berkumpul ia berkata, "Nyalakan api."

Setelah api dinyalakan iabefianya kepada mereka, "Bukankah Rasulullah

ffi menyuruh kalian untuk selalu patuh dan taat?." Mereka menjawab

dengan serempak, "Betul.." Ia mengatakan, "Sekarang masukilah api ini."

Mendengar perintah itu, mereka satu sama lain saling memandang. Mereka

berkata, "Kami akan menghindari api ini. Kami akan pergi menemui

Rasulullah ffi. Melihat sikap mereka tersebut, kemarahan sang komandan

tersebut menjadi reda bersamaan dengan padamnya api. Ketika rombongan

sudah pulang, mereka kemudian menceritakanhalitu kepada Rasulullah ffi.

Mendengar laporan itu beliau bersabda, "Kalau sampai jadi memasuki api

tersebut, mereka tidak akan bisa keluar dainya." Selanjutnya beliau bersabda,

"sesungguhnya ta thanya pada sesuatu yang baik."a31

Dalam hadits tadi disebutkan bahwa sang komandan yang bertindak

kontroversial tersebut betasal dari kaum Anshar, bahwa Rasulullah ffi lah

yang memerintah, dan bahwa emosi lah yang mendorong ia melakukan

hal itu.

DiriwayatkanolehlmamAhmaddalaml<ttabnyaMusnadAbnadsebvh

hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ffi "Taatilah

Allah dan taatikh Rasal-(I'|',a), dan ulil ani di antara kamu." Kata Ibnu Abbas,

^yat'rtrturun 
menyinggung tentangAbdullah birl Hudzafah bin Qais bin Ady

430 Ibru S a'ad (ll / 123,124).

431 ShabihAl-Bskhan (745),KitabKetetapan-ketetapan Hukum, Bab Mendengar dan Mematuhi Seorang Imam

SelagiTidak Menyuruh Kepada MtksizldanSbahib Msilin (1840/39), Kitab Kepemimpinan, Bab Kewajiban

Mentaati Para Pemimpin Selain Perintah berbuat Maksiat.
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yang diurus oleh Rasulullah @ membawa pasukan.a32 Boleh iadi peristiwanya

ada dua, atau hadits Ali adalah hadits yangmahfuzh. Wallahu a'lam.

5. Pasukan Ali bin Abu Thalib Untuk Menghancurkan Berhala Milik
Suku Thayyi

Rasulullah ffi mengutus AIi bin Abu Thalib bersama seratus lima puluh

pasukan kaum Anshat yang menunggang seratus ekor unta dan lima puluh

ekot kuda. Ali membawa drn bendera perang satu berwarna hitam dan

satunya lagi berwarna putih. Mereka menuju ke daerah Al-Fulas dengan misi

untuk menghancurkan berhala milik suku Thaylri'. Pr$-prg sekali mereka

melancarkan serangan ke komplek yang dihuni oleh keluargaHattm.Tanpa

menemukan banyak kesulitan meteka berhasil menaklukkan musuh. Mereka

mendapatk anhartaghanimah yang cukup banyak, berupa t^wanar\,unta dan

domba. Dt antara tawaLn fi yang mereka peroleh, tetdapat adik perempuan

Ady bin Hatim yang berhasil lolos danlanke Syam. Di gudang penyimpanan

berhala milik suku Thayyi', mereka menemukan tiga bilah pedangdan ttga

potong pakian perang. AIi menugaskan Abu Qatadah unruk mengurus

masalah taw^n n. Sementara Abdullah bin Atik ditugasi mengurus ternak.

Harga ghanimah tersebut dibagi-bagikan di tengah pe\alanan. Khusus

untuk harta jarahan yang dipilih oleh Ali akan dibagikan kepada Rasulullah

W.Ia)uga tidak ikut membagi-bagikan tzw^n n yang berasal dari keluarga

Hatim, sampai ia membawa mereka tiba di Madinah.a33

Kata Ibnu Ishak, Ady bin Hatim pernah mengatakan, "Orang Arab

yang paling aku benci adalah Rasulullah W. Hanya dengan mendengar

n many^ saja aku sudah merasa muak sekali. Waktu itu aku adalah seorang

bangsawan, seorang pemimpin suatu kaum, dan beragama Nashrani.

Regiru bencinya aku kepada beliau, sampai-sampai pernah pada suatu hari

aku berkata kepada seoraflg budakku berkebangsaan Arab yang bertugas

menggemb alakanunta-untaku, "Siapkan beberapa ekor untaku yang gemuk,

dan tambatkan di dekatku. Begitu kamu mendengar pasukan Muhammad

sudah menginjak negeri ini, Iangsung beritahu aku."

432 Alnmrd ( / 337). Dinilai shahih oleh Syaikh Syaku (3124).

433 lbn*Sa'ad(l/124).
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Pada suatu p"gia mendatangi aku dengan menuntun beberapa ekor

unta pilihan. Aku suruh isteri dan anak-anakku menaikinya.

"Bergabunglah katian dengan teman-temaflku di Syam", kataku kepada

mereka.

Aku tinggalkan puteriku di antara pata pasukan. Tiba di Syam, aku

tinggal di sana beberapa waktu. Pasukan berkuda Rasulullah ffi mengeiarku,

dan berhasil menyandera puteriku. Ia dibawa menghadap beliau dan

ditampung bersama para t^w^tan suku Tha7ryi'. Rasulullah ffi mendengar

kalau aku lari ke Syam. Ketika bettemu beliau, putedku berkata, "'Wahat

Rasulullah, sang duta telah pergi, dan si anak telpuus hubungan dengannya.

Aku ini bagaikan seorang nenek tua renta tznP^ pelayan. Tolonglah aku,

niscaya Allah akan menolong Anda."

"Siapa orang yang mengirimmu ?", tanya beliau.

"Ady bin Hatim", iawabnya.

"Orang yanglan dari Allah dan Rasul-Nya itu ?", tanyz beliau.

"Tolonglah aku."

Kata Ady bin Hatim, ketika dalam pe\alanan pulang, tiba-tiba ada

seorang lelaki berkendara yaflg menyalip di sampingku. Belakangan aku

baru tahu kalau orang itu adalah Ali.

"Mintalah bantuan padanya," kataku kepada adik perempuanku.

Setelah bercakap-cakap dengan Ali beberaP^ s^at, ia kemudian ia

menghampiriku dan berkata, "Anda disuruh menemui Rasulullah ffi.Banyak

orang yang bermasalah dengan beliau. Namun setelah bertemu dan berbicara

baik-baik dengan beliau, masalahnya selesai dan mereka baik-baik saja.

Kata Ady, aku lalu memberanikan diri untuk menemui Rasulullah ffi

ketika beliau sedang duduk di teras masjid. Beberapa ofang mengatakan,

"Inilah Ady bin Hatim." Pada saat itu aku datang kepada beliau t^fipa

ada lamtnan keamanan dan juga tafiP^ ada surat perianiian. Tatkala aku

diserahkan kepada Rasulullah ffi, beliau memegang tanganku. Sebelumnya

Rasulullah W pernah berdoa, "Aku berharap semoga suatu saat Ailah

berkenan meletakkan tang fliryr- (Ady) padz tanganku." Ketika beliau
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berdiri bersamaku, seorang perempuan yang membawa seorang anak kecil

menghampiri beliau. Ia berkata, "Sesungguhnya kami ada perlu dengan

Anda." Beliau kemudian berdiri bersama mereka. Setelah menyelesaikan

urusan dengan meteka dan memenuhi kepeduannya, beliau kembali lagt

kepadaku. Beliau menggandeng tanganku menuju ke rumahnya. Seorang

anak perempuan muncul dan memberi beliau bantal yang kemudian beliau

gunakan sebagai alas duduk. Aku duduk di hadapan beliau. Aku mendengar

beliau memanjatkan puja puji ke hadirat Allah.

"Kenapa kamu lari?",tanyabeliau kepadaku. "Apakah kamu lari karena

takut mengucapkan kalimat I-.a ilaba illalkh (tidak ada Tuhan selain Allah)?

Dan apakah kamu tahu ada Tuhan selain AIIah?"

"Tidak", jawabku.

Setelah berbicara beberapa saat, kembali beliau betsabda, "Sesungguhnya

kamu lari karena takut untuk mengatakan Alkbu Akbar (Allah Maha Besat).

Apakah kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah?."

"Tidak", jawabku.

"Sesungguhnya oraflg-orang Yahudi itu dimurkai (oleh AIIah), dan

orang-orang Nashrani itu sesat", kata beliau.

"Tetapi aku adalah seorang hanif dan muslim", kataku.

Mendengar ucapanku itu aku melihat waiah Rasulullah ffi sangat

gembita. Selanjutnya beliau menyuruh seorang sahabat untuk mengurus

aku. Aku lalu tinggal di rumah salah seorang sahabat Anshar. Aku selalu

mendatangi Rasulullah ffi pada waktu pagi dan sore hari. Ketika aku

sedang berada di samping Rasulullah ffi, datanglah satu rombongan kaum

berpakaian dari wool. Setelah shalat, beliau berdiri dan menyuruh mereka

untuk bershadaqah. Beliau bersabda, "Wahai manusia, bershadaqahlah

kalian walaupun hanya satu sha' atau separuh sha', segenggam atau

setengah geflggam, karena hal itu bisa memelihanwajah salah seorang di

^nt^ra 
kalian dari panasnya neraka Jahannam. Bershadaqahlah walaupun

hanya dengan sepotong kurma. Jika kalian tidak punya, maka bisa dengan

mengucapkan satu kalimat yang baik. Sesungguhnya salah seorang kalian

pasti akan bertemu Allah, dan Allah akan berfirman kepadanya, seperti
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aku bertanya kepada kalian, "Bukankah Aku telah memberimu harta dan

anak?." Ia menjawab, "Benar." Allah berfirman, "I-alu rnan bekal yang

kamu bawa untuk dfuimu?." Ia kemudian melihat ke arah depan, belakang,

kanan dan kirinya.Ternyata ia tidak mendapati sesuatu yang bisa meniaga

waiahnyadari panasn yaJahannart Hendaklah salah seorang kalian berusaha

menjaga waiahnya dari neraka meskipun dengan bershadaqah sepotong

biji kurma, dan jika tidak punya maka dengan mengucaPkan kalimat yang

baik. Sesungguhnya aku tidak takut kamu iatuh dalam kemiskinan, karena

sesungguhnya Allah akan menolong kalian dan memberi kalian samPai akan

ada seorangpefemPuan di dalam sekedup yangbeqalal^nt^r^Madinah dan

Hifah atau lebih jauh lagi, tanpa merasa khawatir barangbawaannya akan

dicuri."434 Aku berkata dalam batin, "Di mana pencuri dari suku Thalyi' itu."

Kisah Ka'ab bin Zuhair Bersama Nabi ffi

Kisah ini terjadi dalam perjalanan beliau pulang dari Tha'rf. dan perang

Tabuk.

Kata ibnu Ishak,a3s setelah Rasulullah ffi pulang dadTha'if.,Bufair bin

h)h^lr berkirim sufat kePada saudaranya Ka'ab yang memberitahukan,

"sesungguhnya Rasulullah ffi memang telah membunuh bebetapa orang

di Makkah y^ng pe:rn h mengejek dan menyakiti beliau. Beberapa ofang

penyair Quraisy yang masih hidup hanyatitgg"l lbnuZaba'rt, dan Hubairah

bin Abu Wahab. Mereka pun melarikan diri' Jika kamu mau, temui saia

Rasulullah ffi. Soalnya beliau tidak akan membunuh siapa pun yang datang

kepada beliau dalam keadaan sebagai seofang muslim dan sudah bertaubat.

Tetapi iika kamu enggan melakukan hal itu, selamatkanlah dirimu."

Ka'ab kemudian menulis bai-bait sya'ir sebagai berikut:

Aku sudah terima suratmu, wahai Buiair
persetan dengan apa yang kamu katakan itu
coba ielaskan padaktt

434 Ibnu Higan SV /220-223).Jtga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2935), Kitab Tafsir Al-Qut'an, Bab Sunt

Al-Fatihah. Katanya, hadits ini hasan gharib. Kami mengetahui hadits ini hanya dari ialut sanad Sammak bin

Harb&nAhmad (IVl378)
435 lbru Hiyan 0V / 143-154).
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jika hanya itu yang bisa kamu lakukan
kamu akan terus diperbudak oleh Muhammad
bahkan kamu tidak akan pernah bertemu saudaramu
dan jika kamu terus bersikap keras kepala
aku tidakmenyesal kehilangan kamu
mu d ah-mu d ah an s aj a a d a oran g bu dim an

yang akan memberimu gelas bensi minuman yang segar.

Sya'ir ini kemudian ia kidmkan kepada Bujair. Dan karena tidak ingin

merahasiak an hal itu dari Rasulullah W, ia lilu melantunkannya di hadapan

beliau. Selesai mendengarnya, beliau bersabda, "Semoga kamu diberi minum

oleh orang yang budiman itu. Sesungguhnyaia pendusta. Tetapi benar, aku

Iah orang budiman itu", kata Rasulullah mendengar bairbait sya'ir tersebut.

Selanjutnya Bujair mengfuimkan bait-bait sya'ir balasan kepada Ka'ab:

Aku ingin sampaikan kepada engkau, Ka'ab
apakah kamu akan terus membiarkan dirimu
ten ggel am d al am kebatil an
sementara aku sedang tekun menuju kepada Allah semata
bukan lagi kepada Lata dan Uzza
kamu akan selamat kalau mau masuk lslam
terutama kelak pada hari
ketika semua manusia tidak ada yang lolos dari bencana
selain orang yang bersih hatinya
agama yang dianut Zuhair tidak ada apa-apanya
dan agama Abu Sulma juga terlarang bagilat

Membaca sya'ir Bujair ini, Ka'ab blr:,Zl)h^t merasa cemas. Ia bingung

dan merasa seolah dunia sangat sempit.Iamerasakasihan terhadap ditinya

sendfui. Menyadari hal itu ia kemudian melantunkan tembang-tembang yang

memuji Rasulullah r{*.

Selanjutnya ia memutuskan untuk pergi ke Madinah. Di sana ia singgah

di rumah salah seorang kenalannya dari suku Juhainah. Pagi-pagi sekali

dengan ditemani oleh kenalan nya 1nt iapetgi menghadap Rasulull ah ffi yang

saat itu hendak menunaikan shalat shubuh. Ia pun ikut shalat beriamz'ah

bersama Rasulullah ffi.

"Itulah Rasulullah", kata temannya sambil menunjuk beliau. "Ayo,

temui beliau dan mintalah jaminan keamanan."
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Ka'ab segera menghampiri Rasulullah ffi. Setelah dipersilahkan duduk,

ia lalu berjabat t^ngan dengan beliau yaflgsa t belum mengenalnya.

"Ifahai Rasulullah, ini Ka'ab blnzrrhati', kata temannya memperkenal-

kan Ka'ab kepada beliau. "Ia sudah masuk Islam dan betaubat. Sekarang ia

meminta jaminan keamanan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda berkenan

menerimanya. Aku lah yang membujuk ia menemui Anda."

"Baiklah", jawab Rasul.

" S e kali lagi namaku Ka' ab bin Zuhur, wahai Ra sulullah ", kata Ka' ab.

Kata Ibnu Ishak, aku mendapatkan rtw^y^t dari Ashim bin Umar bin

Qatadah, bahwa pada saat itu tiba-tiba ada seorang sahabat Anshar yang

datang menyeruak dan berkata, "\(/ahai Rasulullah, biarkan aku bunuh

musuh Allah ini!."

"Jangan.Ia datang ke sini sudah dalam keadaan bertaubat dari semua

kesalahan yang pernah dilakukannya", cegah Rasulullah.

Diperlakukan seperti itu K a' ab brn Z,thau monh. Ia lalu mengungkapkan

semua perasaannya lewat lantunan bait-bait sya'it cukup paniangdan indah

yang mengejek kaum Anshat dan memuii kaum Muhaifuin.

Jugakatalbnu Ishak yang mendapatkan rivayatdari Ashim bin Umar

bin Qatadah, giliran orang Anshar inr yang marah mendengar lantunan sya'n

Ka'ab. Tetapi keduanya lalu didamaikan oleh Rasulullah ffi.

Ka'ab bn Zvhur adilah seorang penyair terkenal.a36 Demikian pula

dengan ayahnya,p,ttet^nyaUqbah, dan cucunyaZ'tba:u bin Uqbah, Salah

satu bait sya'it cukup baik yang dinrlis oleh Ka'ab ialah:

lika engkau kagum pada sesuatu
kagumilah seoran1 anak muda
y an g b e gitu telatn berib a d ah
sementara ia tidak tahu suratan takdirnya yang, tersembunyi
jiwanya hanya satu
tetapi h a r ap anny a beriuta -iuta
seseorang yanghidup tanpa harapan
ia tidak akan meninggalkan ieiaklangkah apa pun

di dunia ini.

436 llJltzg Thabaqat As-S1t'ara olehlbnu Qathibah, Dat-Al Kitab Al-Ilmiyah.
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Ka'abbnz,rh^niuga sering melantunkan sya ir yangisinya menyanjung-

nyanjung Rasulullah ffi.

Perang Tabuk

Petistiwa perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun kesembilan

hijriyah. Kata Ibnu Ishak, peristiwa ini terjadi pada musim paceklik dan

kekedngan yang berkepanjangan. Ketika pada musim buah-buahan sedang

baik, orang-orang suka berteduh di bawah pohon. Mereka merasa tidak

suka dengan musim ini. Rasulullah ffi ianng sekali keluar untuk berperang

kecuali pada perang Tabuk, mengingat jzuhnya jarak medan pertempuran

dan lamanyaperjalanan yang harus ditempuh.

Pada suatu hari ketika melepasJadd bin Qais, salah seorang putera dari

keluarga besar Bani Salamah, Rasulullah ffi bersabda, "\WahaiJadd, apakah

tahun ini engkau bersama orang-orang Bani Al-Ashfar?."

"Wahai Rasulullah, apakah Anda izinkan aku untuk tidak ikut

berperang, tetapi iangan Anda jadikan aku terjerumus ke dalam fri.n h",
jawab Jadd. "Demi Allah, kaumku tahu aku ini adalah orang yang paling

mudah tertarik pada wanita. Begitu melihat wanita-wanita Bani Ashfar, aku

khawatir tidak akan tahan."

Rasulullah ffi berpalingdarinya seraya bersabda, "Aku izinkan kamu."

Dan menyinggung peristiwa itulah turun ayat, "Di antara mereka ada orang

ltang berkata, "Berilab sala keiqinan (tidak pergi berperang) dan janganlab kanu

menjadikan sala teryeramas dalan fitnah. " (At-Taubah: 49)

Sesama orang munafik saling mengatakan satu sama lain, 'Janganlah

kamu berangkat (pergi belperang) dalam panas terik ini." Dan menyinggung

tentang sikap meteka inilah Allah menurunkan ayat, 'Janganlab kama berangkat

(pergi berperang) dalarn panas terik ini."

Selanjutnya Rasulullah ffi begitu antusias melaksanakan perang ini.

Beliau menganjurkafip^ra sahabat untuk ikut berangkat. Orang-orang yang

kaya beliau anjurkan untuk menyrmbangkan hartanya demi kepentingan

periuangan di jalan Allah ini. Mereka pun menyambut anjuran beliau ini

362 /u,il,,9,al'; benyl.Eu Toll Raco/ollal



dengan penuh anflrsias. Dalam hal ini Utsman bin Affan adalah orang yang

palirs banyak memberikan sumbangan, dan tidak ada seorang pun yang

menandinginya.a3T

Utsman menyumbangkan tiga ratus ekor onta betikut semua

perlengkapanny^, dan uang seribu dinar.

Kata Ibnu Sa'ad, Rasulullah 6 mendengarbahwa pasukan Romawi

dalam iumlah yang sangat besar sedang berada di Syam. Hiraklius iuga

tengah mengerahkan teman-tem aflrrya. Ikut bergabung dengannya pasukan

dari suku Lakham, sukuJadzam, suku Amilah, dan suku Ghassan. Mereka

berada di barisan depan pasukan sedang menuiu ke Balqa'.

Pada saat yang sama ada tuiuh oraflg sahabat yang meminta bantuan

kendaraan kepada Rasulullah ffi sambil menangis. Dengan sedih beliau

menjawab, "Ma'afkan, karena aku tidak bisa memberi kalian bantuan

kendaraan."

Mereka pulang dengan betlinang air mata karena sedih tidak

memperoleh bantuan. Mereka adilah Salim bin Umair, Ulayyah brnZaid,

Abu Laila Al-Mazini, Amt bin Atamah, Salmah bin Shakhar, Al-Irbadh

bin Sariyah, dan Ma'qil bin Yassar. Ada yang mengatakan, yang terakhir

adalzh Abdullah bin Mughaffal. Juga ada yangmengatakan, ketuiuh orang

yang menangis karena tidak memperoleh bantuan kendaraan tersebut ialah

putera-puteta Muqran yang betasal dari suku Muzunah.a3s Katalbnu Ishak,

Amr bin Al-Hummam bin Al-Jamuh adalahdi antara ketuiuh orang tetsebut.

Abu Musa diutus oleh teman-temannya menemui Rasulullah ffi untuk

memintakan binatang kendaraan buat mereka. Beliau bersabda, "Demi

Allah, aku tidak akan memberi kalian binatang kendaraan. Dan aku memang

tidak memiliknya." Tlba-Abaada seseorang yang memberi beliau seekor unta.

Beliau mengirimkannya kepada mereka. Beliau bersabda, "Bukan aku yang

memberi kalian binatang kendaraan. Tetapi Allah lah yang memberikannya

437 Hadits tentang Utsman bin Affan i* yang ikut membantu pemberangkatan Pasukan Perang ini diriwayatkan

oleh At-Tirmidzi (3700), Kitab Biogra6-Biografi, Bab Biogra6 Utsman bin Affan &'
Katanya, hadits gharib ditinjau dari segiini. Setahukami, hadits ini hanyadiriwayatkan dari jalu smadAs-Sakan

bin Al-Mughimh, dan Ahmad (V/13).1-that,Al-Isba&a/oleh Ibnu Haiat $l/455).
438 IbnSa'ad(Il/725).
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kepada kalian. Sesungguhnya demi Allah, iika aku mengucapkan suatu

sumpah,lalu aku melihat ada sumpah lain yanglebih baik dadpadanya,maka

aku akan membayar kafaratuntuk sumpahku itu, kemudian aku cenderung

pada sump ah yanglebih baik tersebut."43e

oss

Ulbah bin Zatd bangun untuk menunaikan shalat mzlam. Selesai

shalat ia berdoa sambil menangis, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah

mendorong dan memerintahkan kami untuk beriihad. Sayang sekali Engkau

tidak memberikukemampuan untukbisa membantu Rasul-Mu, dan Engkau

juga tidak memberi beliau binatang kendaraan yang bisa membantuku.

Tetapi aku ingin bershadaqah kepada setiap orang muslim dengan cara

memaafkan semua kezhaliman yang Pernah ia lakukan terhadapku, baik

yang menyangkut harta, atau phisik, atau kehormatan J' Pagt-pag ketika

ia sudah berbaur dengan sahabat-sahabatyanglain, Nabi bertanya kepada

mereka, "Marra orang yang semalam bershadaqah?." Tidak ada seorang

pun yang berdiri. Beliau mengulangi lagi pettanyz^nny^,"M^rt^ orang yang

selamam bershadaqah? Silahkan ia berdiri." Ulbah pun berditi menghampiri

dan mengatakan bahwa dia lah orz,ngnya. Rasulullah ffi bersabda,

"Bergembiralah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tang^n-

Nya, apa yang kamu lakukan itu sudah drcatatdalam zakatyangditerima."ao

Lalu datanglah kepada Rasulullah ,ffi beberap^ or^flg dusun yang

merasa terkena uzur untuk minta izin. Tetapi beliau tidak mengizikan

mereka. Kata Ibnu Sa'ad, mereka berjumlah delapan puluh dua orang.

Pada saat yang sama Abdullah bin Ubai bin Salul sedang membuat markas

di lereng sebuah bukit bersama sekutu-sekutunya dari orng-orang Yahudi

dan orang-or^ng munafik. Rasulullah ffi menugaskan Muhammad bin

Maslamah Al-Anshari untuk meniaga kota Madinah. Kata Ibnu Hisyam,

bukan Muhammad bin Maslamah Al-Anshari, melainkan Siba' bin Utfuthah.

Tetapi yang ditetapkan ialah menurut pendapat yang Pertama tadt.

439 S habih Al-Bukhai (4475) ,Kirab Perang-Perang Suci, Bab Perang Tabuk atau Perang U srth, dan S bahib Mrtslin

(1649 /T Kitab Tentang Iman, Bab Otang yang Mengucapkan Suatu Sumpah, Lalu Ia Melihat Ada Sumpah

yang kbih Baik Lagi, Ia Dianjurkan Berpindah Sumpah yang Kedua Tadi.

440 Dinilai shahih oleh Al-Ha6d Ibnu Hajat dalam Al-khabatbeikuthadits-hadits senada yang memperkuatnya

(wr/44).
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Ketika Rasulullah ffi sudah berangkat, Abdullah bin Ubai dan teman-

temanflya sengaja absen. Ada beberapa orang muslim yang ielas-ielas ikut

absent. Mereka antzr^ lan adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Uma11rah,

Murarah bin Ar-Rabi', Abu Khaitsamah As-Salimi, dan Abu Dzat.Tetapi

belakangan Abu Khaitsamah dan Abu Dzar menyrsul beliau.

Rasulullah ffi berangkat ke perang Tabuk bersama tiga puluh ribu orang

pasukan, dan membaura sepuluh ribu ekor kuda. Di Tabuk beliau tinggal

selama dua puluh hari, dan menunaikan shalat dengan diqashar' Sementara

pada waktu itu Hitaklius sedang berada di daerah Hamsh.aal

Kata Ibnu Ishak, ketika Rasulullah ffi hendak berangkat ke perang

Tabuk, beliau menyuruh Ali bin Abu Thalib 4; untuk tidak usah ikut.

Mendengar hal itu orang-orang munafik menghina AIi. Kata mereka,

"Muhammad menyrruh Ali tidak usah ikut karena ia dtanggap malas dan

hanyzmenjadi beban saja.Ia diremehkan oleh Muhammad'"

Ali segera mengambil senjatanya lalu menyusul berangkat' Ia mendapati

Rasulullah ffi sedang berhenti di sebuah lereng bukit.

"Wahai Nabi Allah, mengapa Anda biarkan aku hanya disuruh

meniaga kaum wanita dan anak-anak?", tanya Ali. "Orang-orang munafik

menuduh alasanAnda meny'uruh aku tidak usah ikut karena aku dianggap

memberatkan dan juga karena Anda menyepelekan aku."

"Mereka berdusta", jawab Rasul. "Aku menyutuh Anda tidak usah ikut

karcna aku ingin Anda menjaga keluargaWta. Pulanglah kepada mereka.

Apakah kamu tidak rela iika kedudukanmu terhadapku sama seperti

kedudukan Harun terhadap Musa? Hanya saia sepeninggalanku nanti tidak

ada seorang nabi pun."aa2 Ali lalu pulang ke Madinah.

Tetapi beberapa hari setelah Rasulullah ffi berangkat,pada suatu hari

yang sangat panas, Abu Khaitsmah sempat pulang menjenguk keluarganya.

Ia mendapati dua orang isterinya yang masih sebagai pengantin baru sedang

berada di tamannya. Mereka berdua tampak sedang berteduh di sebuah

bangsal. Mengetahui kedatangan sang suami, mefeka segera menyiapkan

441 IbruSa'ad$1/725).
442 ShahihAl-Btkhan(4416),KitabPerang-PerangSuci,BabPetangTabukatauPerangAlUstah,dztShabih

Mulin (2404/37), Kitab Keutamaan-Keutamaan Sahabat, Bab Keutamaan Ali Bin AbuThalib.
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minuman yang segar serta hidangan makanan yafiglezat-lezat.Ia masuk

lalu berdiri di dekat pintu bangsal sambil menyaksikan 
^Pa 

yang sedang

dilakukan oleh mereka. Tiba-tiba iaberkatadalam batin, "Saat ini Rasulullah

6 sedang dalam kesulitan diterpa angin kencang dan dipanggang terik

panas mat^hai. SementaraAbu Khaitsamah iustru sedangberada di tempat

yang teduh sambil menikmati makanan Lezatyangdihidangkan oleh kedua

isterinya yang cantik. Ah, ini jelas tidak adil."

Spontan iaberkatakepada kedua isterinya, "DemiAllah, aku tidak mau

menemani kalian di bangsal itu. Aku ingin segera meny:sul Rasulultah ffi

saja. Siapkan bekal untukku."

Setelah bekal dipersiapkan, ia langsung menaiki kudanya lalu melesat

perg. Ia terus memacu kudanya dengan sangat kencang, sehingga akhirnya

berhasil menyusul Rasulullah ffi pada saat beliau batu saia tiba di Tabuk.

Di tengah ialan,IJmur bin Wahab Al-Jumuhi yang sedang mencari

Rasulullah ffi secata kebenrlan berpapasan dengan Abu Khaitsamah. Mereka

berdua lalu bergabung dan berjalan betsama hingga hampir tiba di Tabuk.

"Aku punya dosa. Sebaiknya, biarkan aku dulu yang menemui

Rasulullah ffi", kata Abu Khaitsamah kepada Umair.

Begitu posisinya sudah dekat dengan Rasulullah W yang saat itu

sedang beristirahat di suatu tempat di Tabuk, orang-orang yang melihat

kedatangannya sama mengatakan, "Itu ada orang yangdatang."

"Mudah-mudahan itu Abu Khaitsamah", kata Rasulullah ffi .

"\Wahai Rasulullah, sungguh itu memang Abu Khaitsmah", iawab

mereka serentak.

Turun dari kuda, Abu Khaitsamah langsung menghampfui Rasulullah

ffi sambil mengucapkan salam.

"Kenapa kamu bisa tedambat, wahai Abu Khaitsamah?", tlfiya

Rasulullah 6.
Ia kemudian menceritakan pengalamaifly^kepada Rasulullah 6. Dan

mendengar itu beliau memuiinya dan mendoakaniabaik-baik saia.43

443 Ibm Hiyan (Y / 159-161).
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Ketika melewati sebuah batu di bekas perkampungan kaum Tsamud,

Rasulullah ffi bersabda kepada pata sahabltflya,"Jangan menggunakan

atrnya sedikit pun, baik untuk diminum maupun unnrk digunakan berwudhu.

Siapa yang sudah terlanjur mengambilnya untuk adonan roti, berikan saia

adonan itu untuk dimakan unta. Tetapiiangan makan sedikit pun darinya.

Dan jangan ada siapa pun di 
^ntara 

kalian yang keluar, kecuali bersama

seofang teman."

Para sahabat menuruti pesan Rasulullah ffi tersebut, kecuali dua

orang dari keluarga besar Bani Sa'idah. Yang satu keluar untuk suaru

kepeduan, dan yang satunya lagi keluar untuk mencari untanya. Orang

yang pertama tadi tiba-tiba merasa lehernya tercekik sehingga pingsan, dan

on{rgyang kedua dihempas angin sangat kencang sehingga ia tedempar ke

gunung Thayryl'. Mendengar berita itu Rasulullah ffi bersabda, "Bukankah

sebelumnya aku sudah melarang kalian supaya iangankeluar t^rtp^bersama

temannya?." Selanjutnya beliau mendoakan orang yang p ertarma tadi sampai

akhirnya sembuh. Sementara orang yang satunya lagi, belakangan diserahkan

oleh orang-orang suku Thayyi' kepada Rasulullah 6 sekembalinya beliau

ke Madinah.4

Mentrrut saya, disebutkan dalam Shabib Mlslin dari hadits Abu Humaid,

ia berlata, "Kami berangkat. Sesampainya di Tabuk, Rasulullah ffi bersabda,

"Malam ini kalian akan dite{pa angn yaflg sangat kencang. Jadr jangan ada

seorang di antankahanyengberdiri. Siapa yang membawa unta, ikadah ia kuat-

kuat." Angin pun berhembus sangat kencang. Sampai-sampai seseorangyang

berdiri idakan diterfang dan dilemparkannyahirgg^ ke gunung ThayJn'."es

Kata Ibnu Hisyam, saya mendapatkan ivrayat dari Az-Zthri, sesung-

guhnya ia mengatakan, "Ketika melewati sebuah batu, Rasulullah ffi
menutupkan pakaianny a ke wajah seey^ mempercep at lajr kendaraannya,

kemudian betsabda, "Janganlah kalian memasuki rumah orang-orang yang

menganiaya diri sendiri, kecuali kalian menangis karcna khawatir musibah

yang pernah menimpa mereka akan menimpakalizn."46

444 Ibns Hirdrl GY / 161).

445 S hahib Mwln (1392/ ll),Kitzb Keutamaan-Keutamaan, Bab Mukjizat Nabi 6.
446 IbruHigun(lY/162).
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Disebutkan dalam Shahih Al-Bakhari dan Shahib Mulin, sebuah hadits

bersumber dari Ibnu 1)ma4 sesungguhnya Rasulullah ffi bersabda:

i ip ;Fr:. $'# ii yf ,;.r;:Jt rj,"lr :vi^ ;i r;)t; \
o'r,.. , ro or'o ,. c c// ortg// //c z o.!o),2

*wl v Jb e- Y dJ" t_/., )n rt,., t-i_t

"Janganhh kalim memasuki dnerah orutg-ordng yang sedang disiksa itu,

kecuali lalian menangis. Jikalrnlian tilak menangis, mal<n janganlnhl<alian

memasukinyasupayakalinntidakterkenaapayangtelahmenimpamerel&.D447

Disebutkan dalzm Sbahib Al-Bukhai, sesungguhnya Rasulullah ffi
meny'uruh mereka untuk membuang adonan roti.as

Disebutkan dalam Shahih Musliru, "sesungguhnya Rasulullah ffi
menyuruh mereka untuk memberikan adonan roti itu kepada unta,

menuangkan airnya, dan mengambil air dari sumur yang biasa didatangi

oleh unta."aae Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Perawinya

hapalapayang tidak dihapal oleh perawi yang meriwayz*antentang adanya

pembuangan adonan tersebut.

Diketengahkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya Rasulullah ffi menyeru-

kan kepada mereka, "Ayo, shalat iama'ah!." Setelah mereka berkumpul,

beliau bersabda, "Kenapa kalian memasuki daerah suatu kaum yang dimurkai

oleh Allah?."

"Kami kagum pada mereka,wahu Rasulullah",iawab salah seorang

mereka.

"Maukah aku sampaikan kepada kalian yang lebih mengagumkan dari

itu? Seseorang dari kalian mengkhabarkan kepadzkahart tentang 
^p^y^ng

pernah terjadi pada kalian dan yang akan terjadr sesudah kalian. Berlakulah

yang lurus dan cermat. Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lag1Maha

Ago.g tidak memperdulikan apa pun jika akan menyiksa kalian. Allah

447 ShahibAl-Btkhan(4702),KitabTa|tir,BabFkmaLnAllahTan/a,Darvsngrhnlapenddrk-pendtdtklentaAl-
Hlr telah nendwtakar rasil-rassl.D dan Shahih Mrclin Q980/38), Kitab Zuhud dan Kelembutan-Kelembutan,

BabJanganlah Kalian Memasuki Tempat-TempatTinggal Otang-Orang yang Mendzhalimi Diri Sendiri

448 Shahih Al-Brkbai (3378), Kitab Nabi-Nabi, Bab Fitman Alhh Toala, <Dar ktpada kailm Tsamsd Kami ,.ttts

utdara mereka S halh,>

449 SbahihMnilin(1921/4}),Kita:bZuhuddanKelembutan-Kelembutan,BabJanganlahKalianMemasuki
TempatTinggal Orang-Orang yang Menganiaya Din Sendiri.
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akan mendatangkan suatu kaum yangsam sekali tidak mau membela diri

sendiri."a5o

oss

Kata Ibnu Ishak, karcna tidak memiliki persediaan air sama sekali, para

sahabat lalu mengadukan kesulitan ini kepada Rasulullah @. Akhinya Allah

Sg berkenan mengirimkan awan yang kemudiari menurunkan hujan cukup

deras, sehingga meteka semua merasa segat. Mereka bisa memenuhi semua

keperluan mereka dengan 
^it."4s1

Selanjutnya Rasulullah ffi berangkat. Tetapi di tengah perjalanan,tnta

beliau hilang tersesat.

"Lho, bukankah Muhammad mengaku sebagai nabi yang biasa

memberi kalian khabat dari langit? Jadi mestinya ra tahu di mana untanya

berada", kata seorang munafik bernama Zaidbin Al-Lushait.

"Btar saja orang itu mengatakan seenaknya. Tetapi demi Allah, aku

memang hanya mengetahui 
^p^ 

yang diberitahukan oleh Allah kepadaku.

Allah sudah menunjukkan padaku di mana unta itu berada. Ia berada di

lereng bukit ini dan ini. Tali kekangnya menyangkut sebatang pohon. Car:J.ah

dan bawa unta iru kepadaku." Setelah dicari, tidak lama kemudian mereka

datang dengan membawa unta ifu.as2

Dalam pelalanan ini Rasulullah ffi sempat menaksit kebun kurma

milik seorang wanita, bahwa hasilnya kira-kira sepuluh wasaq.as3

Ketika Rasulullah ffi melanjutk zn perioJznan, ada seorang sahabat yang

tertinggal. Sahabat yang lain berkata, "Si fulan tertinggal." Beliau bersabda,

"Panggil ra.Jrkajujut, Allah akan meny,usulkannya padakaltan Tetapi jika

sebaliknya, Allah akan menghabisinya."

Abu Dzar sempat diprotes karena berialan lambat, untanya kelebihan

muatan. Dan setelah mengurangi beban muatan di punggung untanya itu, ia

terus mengeiar jejakRasulullah ffi dengan berjalan kaki. Ketika Rasulullah

450 Dala'il An-N rbrwat ( / 235).

451 IbruHiyanOY/162).
452 lbnaHiyanQV /163).
453 SbahihAl-B&hari(7481),KttabZakat,BabMenaksirKurma,danShahihMailin(1392),KitabKeutamaan

Keutamaan, Bab Mukjizat Nabi 16l.
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ffi sedang beristitahat di suatu tempat, seorang pasukan kaum muslimin

memandang bahwa dari kejahuan ada orang yang datang.

"Wahai Rasulullah 6, lihat itu ada oraLng yang berialan sendirian",

katanya.

"Mudah-mudahan itu Abu Dzat", kata beliau.

Dan setelah semakin dekat tampak jelas siapa yang datang, ia

mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh itu Abu Dzar."

"Semoga Allah selalu merahmati Abu Dzar yang berjalan sendirian,

akan mati sendirian, dan akan dibangkitkan kembali sendirian."45a

Kata Ibnu Ishak, saya mendapat cerita dari Buraidah bin Su$ran Al-

Aslami, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzhi, dari Abdullah bin Mas'ud,

iaberceita, "Ketika khalifah Utsman mengasingkan Abu Dzarke daerah

Ar-Rabdzah dan menderita sakit keras di sana, tidak ada seorang pun yang

menemaninya kecuali isteri dan seorang budoknya. Kepada mereka berdua ia

belpesan,'Jika nanti kalian sudah memandikan jenazahku, mengkafaninya,

dan meletakkannya di pinggir jalan, maka katakan kepada orang y^ng

pefiama kali lewat di jalan itu, "fni ienazah Abu Dzat, sahabat Rasulullah

ffi. Tolong bantu kami memakamkannya."

Ketika Abu Dzar sudah meninggal dunia, isteri dan budaknya

melaksanakan pesan tetsebut. Ternyataorang yang p ertam^kali lewat di jalan

itu adalah Abdultah bin Mas'ud bersama beberapa orang watg Irak yang

hendak menunaikan umrah. Mereka segera mengurus jenazahdi pinggir ialan

yang hampir safa diinyak-injak oleh unta. Sang budak segera menghampiri

mereka dan berkata,"Itiienazah Abu Dzar, sahabat Rasulullah ffi. Tolong

bantu aku memak antkarrny a,"

Mendengar itu seketika Abdullah bin Mas'ud menjedt menangis.

"Rasulullah W benat Beliau pernah bersabda kepada Abu Dzar,

"Kamu berjalan sendirian, akan mati sendidan, dan akan dibangkitkan

kembali sendirian."

454 Al-Hakim diltmAl-Mtstadrak(Il/50, 51), Kitab Perang-Perang Suci, Bab Wafamya Abu Dzat +b. Katanya,

isnad hadits ini sahih, walaupun tidak dirivzyatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Adz-Dzahabi, hadits

iniada unsutirsal.Lthat,Ibru Higun (lV /164).
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Abdullah bin Mas'ud dan teman-temannya segera mengurus jenaza.h

Abu Dzar tersebut. Dan setelah selesai mengebumikannya, ia baru mencerita-

kan kepada mereka tentang apay^ngpernah dikatakan oleh Rasulullah ffi
kepadanya ketika dalam perjalanan prlang dari perang Tabuk.as5

Tetapi menurut saya, kisah ini perlu dicermati. Tentang kisah kematian

Abu Dzar, dfuiwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih Ibni Hibban

dan lainnya, dari Mujahid, dari Ibrahim bin Al-Asyta4 dari ayahnya, darr

Ummu Dzar,ia bercerita, "Ketika Abu Dzar sudah dalam keadaan kritis,

aku menangis."

"Kenapa kamu menangis?", tanyanya,

"Bagatmana aku tidak menangis, kalau Anda akan meningal di tempat

terpencil seperti ini? Aku tidak punya kain untuk mengkafani ienazahmu
dan juga tidak kemampuan untuk memakamkanmu", jarvabku.

"Tenang saja, dan jangan menagis," kata Abu Dzar mencoba

menghiburku. "Soalnya aku pernah mendengar Rasulullah ffi bersabda

kepada beberapa orang yang di antar ny^ adalah aku, "Salah seorang di

antarr^ kalian nani ada yzng akan meninggal dunia di tanah lapangyang

biasa dihadiri oleh bebera pa orufigl slam." T erny ata masing-masing mereka

meninggal dunia di sebuah dusun dan di tengah-tengahmasyankat.Jadilah

akulah orang yang dimaksud oleh Rasulullah ffi itu. Demi Allah, aku tidak

berdusta dan tidak pernah dituduh berdusta. Sekarang, cobalah petgi untuk

mencari bantuan ora;rrg-or^ngyafig sedang lewat di jalan."

Setelah mendaki sebuah bukit pasir, aku lalu turun lagi. Dengan tubuh

kelelahan aku duduk di tepi jalan menunggu barangkah ada ora'ng yang

lewat. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba muncul beberapa pengendara

unta menghampiriku. Mereka berhenti tepat di depanku.

"Wahai hamba Allah, siapa kamu ini? Dan zdaapa denganmu?",tat\ya

salah seorang mereka.

"Aku ini isteri seorang muslim yangakan meninggal dunia. Tetapi aku

tidak punya kain untuk mengkafani jenazahnya nartl'd", jawabku.

455 lbruHigun(lY/163).
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"Siapa suamimu ?", tznyanya.

"Abu Dzar",jawabku.

"Abu Dzzr sahabat Rasulullah ffi itu?", tanyanya.

"Ya", jawabku.

Mendengar jawabanku iflI mereka mengeluarkan sumpah serapah tanda

penyesalan. Mereka mengajakku untuk menemuinya.

"Bergembinlah kahan", kata Abu Sufyan menyambut kedatangan

mereka. "soalnya aku pernah mendengar Rasulullah ffi bersabda kepada

beberapa orang yang di arfiatanya adalah aku, "Salah seorang di antara

kalian nanti ada yangakanmeninggal dunia di tanah lapang yang disaksikan

oleh beberap^ onng-otang yang beriman." Tetapi flyatafiy^ masing-masing

mereka meninggal dunia di tengah-tengah orang banyak. Demi Allah, aku

tidak berdusta dan juga tidak petnah dituduh berdusta. Seandainya aku atau

isteriku punya pakuan yang bisa digunakan untuk mengkafani ienazzhku
nanti, tenru itulah yangakan digunakan untuk mengkafani jenazahktnanti.

Aku memohon kepada AIIah iangan sampai ada seorang pun di antara

kalian yangakan mengkafaniku, baik ia seorang pejabat pemerintah atau

tokoh masyarakat."

Tidak seorang pun dari mereka yang menghiraukan ucapan Abu Dzar

tersebut, kecuali seorang pemuda Anshar.

"Aku yang akan mengkafani Anda dengan secarik kain selendangku ini

dan dua carik kain sarong hasil tenunan mendiang ibuku ini, wahai paman",

katanya.

"Benar kamu yangakan mengkafaniku ?", tanya LbuDzar,

"Ya",1awabnya.

Setelah meninggal dunia, pemuda Anshar inilah yang mengkafani

lenazahnya. Mereka memakamk alrrnyadi pekuburan orang-orang Yaman.as6

456 Ibnu Hibban dalam Shahih Ibni Hibban (6635) dengsn sanad yang hasan.Juga drketengahkan oleh Al-Haitsami

dalamMajna'ATZawa'id (IX/ 334,335), Kitab Biogra6-Biografi, Bab TentangBiografi AbtDzar$.Katarya,
hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dad dua ialut sanad. Pertama, jalut sanad ini. Dan kedua, diriwyatkan
secara ringkas dari Ibrahim bin Al-Asytar. Tokoh-tokoh sanad pada hadrts yang pertama adalah para petawi

hadits shahih.

372 t/ani i,9,i.al; tuloylaTu Tar'lll Paaolo//al



Kita kembali ke cerita perangTabuk. Beberapaorangmunafik sedang

berkumput. Diananmereka adatah Wadi'ah bin Tsabit saudara ofang-ofang

dari keluarga besar Bani Amr bin Auf, seseorang dari suku Asyja' sekutu

Bani Salamah yang bernama Makhsya bin Humait, dan yang lain.

'Apakah kalian mengira paraalgoio Bani Al-Ashfar sama seperti orang

Atab yang sedang berperang dengan sesamanya? Demi Allah, rasanya besok

kita ini akan berada di atas gunung untuk menakut-nakuti orang-orang yang

beriman", kata Wadi'ah bin Tsabit.

"Demi Allah, aku ingin sekali masing-masing kita didera seratus kali.

Kita ingin Al-Qur'an turun di tengah-tengah kita", iawab Makhsya bin

Humair.

Pada saat itulah Rasulullah ffi menyrrruh Ammar bin Yasir, "Temui

orang-orang itu dan tanyakan kepada mereka tentang aPa yang mereka

katakan itu. Jika mereka menyangkal, katakan, "Aku sudah mendengar

semua omongan kalian."

Ammar segera bertolak untuk menemui mereka. Ia menyampaikan

kepada mereka seperti yang dipesankan oleh Rasulullah ffi. Mereka

kemudian menemui Rasulullah sendiri untuk mengemukakan alasan

sekaligus meminta ma' af.

"Kami hanya bersenda gurai dan bermain-maln",iawab Wadi'ah bin

Tsabit.

Menyinggung tentang mereka, Allah tk kemudian menutunkan 
^yat,

" D an jila lwnu tany alan kepadn mer el<.a ( tenwng apa 1 utg mer el<.a lakul<an

itu),tenwlahmerelraal<nnmaniawoh,"sexnrguhnyal'amiharyalahbersenda

gw au dan b ermain-main sai a. "

Sementata Maksya bin Hum ut mengatakan, "Wahai Rasulullah, namaku

dan nama ayahku tidak bisa dipisahkan. Dia lah orang yang dimaafkan dalam

ayat tadt. Namanya Abdurrahman. \a memohon kepada Allah bisa mati

secafa syahid tanp^ diketahui di mana berada. Akhirnya ia memang tewas

dalam perang Yamamah, tznPa diketahui di mana mayatnya." as1

457 Ibru Hislan (IVl165).
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Dituturkan oleh Ibnu Ai dz dalzmklrtzbnya Al-Maghalz, "Sesungguhnya

Rasulullah ffi berhenti di Tabuk pada saat di sana sedang terjadi musim

kdsis air. Beliau menciduk beberapa ciduk air dengan menggunakan tangan.

Setelah menggunakannya untuk berkumur, beliau hingga penuh. Itulah yang

masih ada sampai sekarang."

Disebutkan dalam Sbahib Muslin, sebelum sampai di Tabuk Rasulullah

ffi bersabda, "Insya Allah, besok kalian akan mendapaimata ait di daerah

Tabuk. Kalian akan tiba di daerah itu pada siang hari. Barangsiapa. diantara

kalian yang telah gtiba di daerah Tabuk, hendaknya ia jangan menyentuh

unyasedikitpun sampai aku tiba." Ketika aku tiba di daerah Tabuk, ternyata

sudah ada dua orang lelaki yang tiba di sana lebih dulu. Mata urnya sedikit

sekali. Ait yang mengalir tidak seberapa. Rasulullah rffi lalu bertanya pada

dua orang lelaki tersebut, "Apakah kalian telah menyentuh airnya?" Mereka

meniawab, "Ya." Mendengar itu beliau sempat march kepada mereka. Para

sahabat kemudian menciduki mata ur tersebut dengan taflg nny^ sedikit

demi sedikit dan ditampung pada sebuah beiana. Rasulullah ffi lalu mencuci

t^ng n dan mukanyapadabeiana tersebut. Setelah beliau mengembalikan

pada mata air semula, spofltan mengalirlah mata air dengan derasnya,

sehingga semua yangada bisa minum. Selanjutnya Rasulullah ffi bersabda,

"Hampir saja, wahu Mu'adz. Seandainya nanti dikaruniai umur panjang,

kamu akan tahu tempat ini akan dipenuhi kebun-kebun."as8

0{0$

Ketika Rasulullah ffi sampai diTabuk, pemimpin sukuAilah menemui

beliau. Mereka menyerah dan meminta berdamai dengan bersedia

memberikan upeti. Begitu pula yang dilakukan oleh penduduk sukuJarba

dan suku Adzrah. Untuk memperkuat perianiian, Rasulullah ffi menulis

surat perjan jian yangditanda tanganibersama. Beliau bahkan menulis surat

yang ditufukan kepada pemimpin suku Ailah yang isinya:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lngi Malw

Pemnah. Ini adalah anvltltlt dsri Allah, dan Muhammad sang Nabi

utusan Allah, kepala Yolwna bin Rauyah berikut tnggoto suku yang

458 S b ahi h Mrili n (706/ 1 0), Kitab Keutamaan-Keutamaan, Bab Mu'jizat Nabi 6.
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biasa menutnpmg l<apal di laut dan merumggurg kenlaraan dt darat.

Merelaberhakmendapatlun juninanAilah,donMuharnrnadsangNali.

Demikimpuladenganpenhtduksyam,peniltdukYanan,dmpeniltduk

AI-B ahr . Siapa di antnr a mer el<n y uq b er ani bertirdnk rnacdrn'rnoaarn,

hnr wny a tidak dii arrin . D on itu adnlah b agi or ang J u7g mengarnbilny a.

Mer elra titak b ole.h menghalangl air y ang bias a mer el<a darnrgi, dnr j uga

menghalang, j ahn y ang bias a mer el<a lalui di dar at maupun di laut . " a se

Rasulullah Mengutus Khalid bin Al-Walid
ke Ukaidir Daumah

Kata Ibnu Ishak, Rasulullah ffi mengutus Khalid bin Al-Walid

ke Ukaidir Dumah, yakni Ukaidir bin Abdul Malik, seorang bengama

Nashtani dari suku Kindat. Beliau berpesan kepada Khalid, "Kamu akan

mendapatinya berburu sapi."

Khalid berangkat. Ketika tiba di sebuah benteng pertahanan pada

malam yang kebenrlan sedang prrnama, ia mendapati Ukaidif bersama

isterinya sedang berada di teras atas kediamarnflya. Tampak seekor sapi

sedang menggosok-gosokkan tanduknya pada pintu gerbang.

"Apakah Anda pernah melihat yang seperti itu?", tanya si isteri.

"Tidak", jawabnya.

"Siapa yang telah meninggalkan ternak inl?", tanyz si isteri.

"Tidak ada seorang Purl", iawabnya,

Ukaidk lalu turun dan menyuruh pelayan untuk menyiapkan kudanya.

Tidak lama kemudian bersama rombongan yang terdiri dari beberap^or lg
anggotakeluatganya, termasuk adiknya bernama Hassan, ia tampak menaiki

kudanya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan pasukan berkuda

Rasulullah &. Mereka berhasil menangkapnya, bahkan membunuh adiknya

Hassan. Pada saat itu ia mengenakan mantel dari sutera tebal yang dihias

dengan emas. Pakaian itu dilepas oleh Khalid, kemudian dikirimkan kepada

Rasulullah ffi sebelum ia sampai di Madinah menemui beliau. Beberapa

459 lbna Hiyan (lY / 165,166).
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waktu kemudian baru Khalid membawa Ukaidir menghadap beliau. Setelah

menyerah meminta damai dengan membayar upeti, beliau kemudian

melepaskan ny a. D an ia pulang kembali ke dusunnya."a60

Kata Ibnu Sa'ad, Rasulultah ffi mengutus Khalid bin Al-Watd bersama

empat ratus dua p"l"h oraflgpasukan berkuda. Setelah menuturkan kisah

seperti sebelumnya tadi, Ibnu Sa'ad lebih lanjut mengatakan, "Kemudian

Khalid menjamin Ukaidir tidak akan dibunuh sampai ia dibawa menghadap

kepada Rasulullah ffi. Ia diminta untuk ikut membantu menaklukkan

wilayah Dumat Al-Jandal. Ia setuju. Selanjutnya ia menyerah dan meminta

damai kepada beliau dengan imbalan dua dbu ekor unta, delapan ratus

ekor kambing, empat ratus potong pakarartPerang, dan empat ratus batang

tombak.

Selanjutnya Rasulullah ffi membagi-bagikan harta ghanimah. Setelah

mengeluark an jatahseperlima yangrnenjadi bagian Rasulullah ffi, selebihnya

dibagrkan kepada para sahabat. Dan masing-masing mereka mendapat

seperlima bagpan."461

Kata Ibnu Aidz, tentang sapi Ukaidir mengatakan, "Demi Allah,

aku sama sekali tidak pernah melihatnya kecuali kemarin. Aku sengaia

menyimpannya selama dua sampai tiga hari. Tetapi suratan takdir Allah

menghendaki lain."

Kata Musa bin Uqbah, "Ukaidir dan Yohana bettemu dengan

Rasulullah ffi. Betau mengajak mereka masuk Islam. Tetapi mereka menolak,

dan bersedia membayar upeti. Beliau kemudian menagih mereka berdua

unnrk membayar upeti Dumat, Tabuk, Aila, dan Taima'.Danbeliau menulis

surat untuk mereka berdua.

Kita kembali ke cerita Tabuk. Kata Ibnu Ishak, Rasulullah ffi berada

di Tabuk selama belasan malam. Dan setelah itu beliau pulang kembali

ke Madinah. Di tengah jalan ditemukan ur yang bisa membuat segar satu

sampai lJiga onngpengendara. Letaknya di dekat lembah Al-Musyaffaq.

460 Ibru Higun (V / 166,167).

461 lbnt Sa'ad (l / 125,126).
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"Siapa yang mendahului kami sampai di tempat itu, ia jangan minum

terlebih dahulu sebelum aku tiba", pesan Rasulullah ffi kepada pansahabat.

Ada beberap^ onngmunafik yang mendahului belau di sana, mereka

langsung meminumnya.Dan betau tidak mengetahui hal itu.

"Siapa yang tiba lebih dahulu di tempat in7?", tanya beliau.

"Si firlan dan si firlan, wahai Rasulullah", jawab seseorang.

"Bukankah aku sudah melarang mereka supaya jangan meminum

tedebih dahulu sebelum aku tiba?", tanya beliau dengan kecewa.

Beliau kemudian melaknati mereka, bahkan mendoakan mereka celaka.

Setelah berdoa beliau turun dari kudanya kemudian meletakkan tzng flrty^

pada tanah tepat di bawah untanya. Tiba-tiba tang nfiy^ mengucurkan ur
yang sangat deras. Dan setelah berdoa beberapa saat lamanya, tiba-tiba

b ejana itu pecah sehingga mengucurlah at y ang s angat deras. Orang- orang

minum sampai puas. Bahkan meteka menggunakznnya untuk kepeduan-

keperluan mereka yang lain.

"Siapa pun di 
^nt^ra 

kalian yang kelak dikaruniai usia paniang,

hendaklah ia mendengarkan lembah ini. Di bagian depan dan belakang

lembah ini sangat subttr."462

Disebutkan dalam S h a hi b M u s li n, sesungguhnya Rasulullah ffi bets abda

kepada mereka, "Insya Allah besok kalian akan mendatang1mata air Tabuk.

Kalian janganburu-buru mendekatinya sebelum hari mulai beranjak siang.

Siapa yang mendatangi m^ta air tersebut, ia iangan menyentuh airnya

sedikit pun . .... dst ......." Ini sudah dikemukakan

sebelumnya.a63

Kata Musa bin Uqbah, aku mendapa*an iwayat dari Muhammad

bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud

bercerita, "Tengah malam aku bangun, dan saat itu aku bersama Rasulullah

ffi dalam perang Tabuk. Aku melihat sebuah nyala api di pojok tenda

pasukan. Setelah aku amati, terflya;ta itu adalah Rasulullah ffi, Abu Bakar,

dan Umar. Rupanya mereka sedang menggali kubur untuk Dzul Baiidain

462 Ibru Higtan (lY / 167,168)
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Al-Muzani yang meninggal dunia. Posisi Rasulullah W berada di dalam

liang lahat. Sedangkan Abu Bakar dan Umar yang membantu mengangkat

ienazah untuk diturunkan.

"Kahan dekatkan padaku", kata beliau.

Dan ketika hendak ditimbun dengan tanah, beliau berdoa, "Ya Allah,

sesungguhnya aku ridha padanya. Tolong ridhailah dia."

Kata Abdullah bin Mas'ud, "Seafldainya saja itu mayatku yartgberada

di dalam hang lahat itu."464

Dan dalam perialanan pulang dari Tabuk, Rasulullah ffi bersabda:

I t, a# $s \ c4, Wiitry Fryery* ?l',3\
lo.lo I ) zz z o 2/ z / /o / o t / \_ z_o -l z / o, /

. JUI tr e Ju f ilt, er 1r J-yt U lrt
"Sesungguhnya di Madinah terdapat banyak orang yang sebenarnya

bersemangat untuk ikut berperang bersana kalifrn., Para sahabat bertnnya,

oMerel<a di Madluh, wahai Rasulullaht." Beliau bersabda, *Ya. Merel<n

terlwlang obh ud71y1 . " +as

Kembalinya Nabi dari Tabuk dan Tipu
Daya Orang-orang Munafik

Dikemukakan oleh Abu Al-Aswad dalam l<ttabnyaAl-Magbaqz, sebuah

i'wayat yang bersumber dari Urwah, ia berkata, "Rasulullah ffi pulang dari

Tabuk ke Madinah. Ketika di tengah perjalanan, beberapa orang munafik

membikin makar terhadap beliau. Mereka berkomplot untuk melemparkan

beliau ke jalanan dari puncak sebuah bukit. Tiba di bukit yang dimaksud,

mereka ingin mendal<tnya bersama beliau. Tetapi beliau yang keburu

mengetahui reflc na jahat tersebut bersabda, "Siapa di antara kalian yang

ingin mengambil jalan pintas lewat perut lembah, ra akar, Iebih leluasa."

464 IbruHigan (V/168). Hadits inimunqatli'.
465 Shabib Mulin (1911/159),Kitab Kepemimpinan, Bab Pahala Omng Yang Absen Petang Katena Terhalang

Sakit Atau Uzur Lain, dan Ibnu Maiah Q76\,Kitab Jihad,Ba.b Ancaman Ketas Atas MeninggalkanJihad.
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Rasulullah ffi senditi memilih mendaki bukit. Dan mereka memilih

melewati perut lembah, kecuali beberapa orang yang memang sudah

berencana ingin melakukan makat terhadap beliau. Mendengar hal itu, mereka

sudah bersiap-siap hendak menjalankan aksinya. Mereka akan melakukan

sesuatu yangszing t besar. Namun Rasulullah ffi menyuruh Hudzaifah bin

Al-Yaman dan Ammar bin Yasit untuk berjalan menemanimya. Ammar

beliau suruh untuk memegangi tali kekang untanya, dan Hudzaifah beliau

suruh untuk menuntunnya.

Ketika sedang betjalan, mereka mendengar suara gaduh beberapa orang

yang tiba-tiba menyerang mereka dari belakang. Melihat itu Rasulullah ffi

murka, dan men)'uruh Hudzaifah untuk melawan mereka. Hudzufahyang

melihat beliau murka seperti itu segera berbalik arah. Dengan tongkat di

t^flgan ia balas serangan mereka. Pada saat itulah Allah membuat mereka

ketakutan melihat sosok Hudzaifah. Mereka merasa yakin bahwa makar

jahatyangmereka rencanakan terhadap Rasulullah ffi gagil total. Mereka

pun bergegas memilih berbaur dengan banyak otung.

Hudzufah kembali meneruskan perjilanan, dan berhasil menyusul

Rasulullah 6 sehingga beliau belalan di dampingi oleh kedua orang

sahabatnya iti lrg.Dan ketika mulai melewati iilanyangmenanjak, beliau

menyrruh mereka, "Pukulkan tongkatmu pada unta ini, wahai Hudzufah.

Dan teruslah beriilan, wahai Ammar."

Selanjutnya mereka mulai keluar dari bukit. Mereka bethenti untuk

beristirahat s ambil menunggu sahabat- sah abat y ang lun.

"Dt arrtata mereka yang menyerang kita tadi, ada satu orang saja y ang

kamu kenal ?", tanya Rasulullah kepadaHudzaifah.

"Aku tahu itu adalah unta si frilan", jawabnya.

"Ketika mereka melakukan penyerangan tadi, cuaca sedang gelap,

sehingga kami sulit mengenali mereka", kata Ammar.

"Kalian tahu, kenapa meteka melakukan hal itu?", tanya beliau.

"Tidak, wahai Rasulullah", jawab Hudzaifah.
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"Mereka berusaha untuk bisa berjalan bersamaku. Dan begitu sampai di

atas bukit, mereka akan mendotongku dari atas sehingga aku akan terjatuh

diialan", kata beliau.

"Izinkan aku unturk membunuh mereka, wahai Rasulullah", kata Ammar.

"Jatrgan",cegah beliau. "Aku tidak ingin orang-orang ramai membicata-

kan kalau si Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri. Simpan saja

keinginanmu itu, dan jangan kalian bicarakan kepada oranglai\."400

Kata Ibnu Ishak, dalam kisah ini Rasulullah ffi bersabda, "Allah

mengkhabarkan kepadaku tentang n^ma or ng-ofang mulafik yang hendak

berbuat makar itu. Besok selepas subuh insya Allah aku akan mencerita-

kannya kepada kalian. Kemarilah dan betkumpullah di sini besok p^9."

Benar. Pug-pug mereka sudah sama berkumpul.

"Panggil Abdullah bin Ubai, Sa'ad bin Abu Sarah, Abu Khatir Al-lftabi,

Amir, Abu Amfu, dan AlJullas bin Suwaid Ash Shamit", kata Rasulullah ffi.

Al-Jullas adalah orang yang pernah mengatakan kepada teman-

temannya sesama orang munafik, "Malam ini kita akan tetus melempari

Muhammad dari atas bukit. Kalau benar si Muhammad dan sahabat-

sahabatnya itu lebih baik daripada kita, berarti kita ini adalah kawanan

domba, dan ia adalah penggembalanya. Kita ini bodoh, daniapintar."

Beliau menyrruh untuk dipanggilkan Majma'bin Haritsah, Malih At-
Taimi. Yang disebut terakhit ini adalah orang murtad yang petnah mencuri

kelambu Ka'bah. Ia melarikan diri entah ke mana, tanpa diketahui rimbanya.

Beliau meny"rruh untuk dipanggilkan Hishen bin Numair, olo;ngy^ttg

pernah merampas kurma dari hasil zakat. Setelah berhasil ditangkap, ia

dttanyaoleh Rasulullah ffi, "Kenapa kamu melakukan halitu?" Ia menjawab,

"Aku berani melakukan hal ini karcna aku menduga Allah tidak akan

membuat Anda mengetahui hal ini. Tetapi karena dugaanku salah, maka

hari ini pula aku bersaksi bahwa Anda adalah Rasul utusan Allah. Sebelum

ini, aku sama sekali tidak percaya kepada Anda." Rasulullah ffi akhirnya

berkenan memaafkan kesalahannya.

466 Ahnad $ /453) dengan tokoh-tokoh sanad pata perawi yang tsiqat.
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Beliau menyrruh untuk dipanggilkan Thua'imah bin Ubaitaq, dan

Abdultah bin Uyainah. Yang disebut terakhir ki adoJah orang yang pernah

mengatakan kepada teman-temafinya, "Bergadanglah kalian malam ini,

niscaya kalian akan selamat selamanya. Demi Altah,betapapun kalian harus

bisa membunuh orang itu." Mendengar itu ia dipanggil oleh Rasulullah ffi

dan ditanya, "Celaka, kamu. Apa untungrryabzgr kamu kalau aku sampai

mati?" Iamenjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah. Kami selalu baik-baik

saja selama Allah menolongAnda mengalahkan musuh Anda. Sesungguhnya

kami menyerah kepada Allah dan kepada Anda." Mendengar iawaban itu

beliau pun membiarkannya saia.

Dan beliau menyruh untuk dipanggrlkan Murrat bin Ar Rabi', yakni

orangyaflgpernah mengatakan, "Kalau kita bisa membunuh satu otangitu

saja,maka semua manusia akan tenang." Rasulullah ffi memanggllnya dan

ditanya,"Celaka kamu. Kenapa kamu mengatakan seperti itu?" Ia meniawab,

"Wahai Rasulullah, kalau aku mengatakan sesuatu seperti itu pasti Anda

mengetahuinya.Tetapi aku tidak pernah mengatakan itu."

Rasulullah ffi mengumpulkan dua belas orang munafik yang suka

memerangi Allah serta Rasul-Nya, dan yang ingin membunuh beliau. Di

hadapan mereka beliau mengungkapkan semua uc patr danrahasia mereka.

Allah lah yang memberitahukan hal itu kepada Nabi-Nya, karena Dia

Maha Mengetahui. Kedua belas orang ini meninggal dunia dalam keadaan

munafik dan suka memerangi Allah serta Rasul-Nya. Itulah makna firman

Allah lk suratAt-Taubah ayat 74,"Dan mengingini @alangnereka tidak dapat

mencapainla." Pemimpin mereka adalah Abu Amir yangkarcnz perintahnya

mereka membangun masiid dhirar. Dia lah orang yang biasa dtpangg!'Ar-

Rahib atatsang pendeta. Tetapi kemudian diganti oleh Rasulullah ffi dengan

panggilan Al-Fasiq. Dia adalah ayah Handzhalah, orang yang iasadnya

dimandikan oleh para malaikat. Abu Amir inilah yang menseponsod

pembangunan masjid dhfuar. Tetapi akhitnya Allah menghinakan mereka

semua, dan mencampakkan tempat ibadah tersebut ke nerakaJahannam.
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Menurut saya, ada beberapa poin yang salah dari apa yang telah

dikemukakan oleh Ibnu Ishak tadi.

Pertama, sesungguhnya Nabi ffi meminta Hudzaifah untuk merahasia-

kan nama orang-orang munafik tersebut. Beliau tidak mau mengemukkannya

kepada para sahabat selain Hudzifah saja. Sehingga H:udzairfah disebut

sebagai satu-satunya peniaga rahasia ini, karena tidak ada yang setahu

selainnya.61 Umar sekalipun, dan juga sahabat-sahabatyanglain tidak ada

yang tahu n^ma oratrtg-orang munafik tersebut .Jika ada seseorang meninggal

dunia, dan orang-orang ragu tentang statusnya, Umar akan mengatakan,

"L:that saia. Kalau Hudzufah menshalatinya be:,ald itu orang mukmin.

Tetapi kalau Hudzaifah tidak menshalatinyaberati itu orang munafik."

Kedua, Ibnu Ishak memasukkan nama Abdullah bin Ubai ke dalam

daftar dua belas trama ofang-orang munafik tersebut, jelas merupakan

kesalahan. Padahal ia sendiri yang menyatakan bahwa Abdullah bin Ubai

absen alias tidak ikut dalam perang Tabuk.

Ketiga, Ibnu Ishak memasukkan nama Sa'ad bin Abu Sarah ke dalam

daftat dua belas nama orang-orang munafik tersebut, juga merupakan

kesalahan. Soalnya tidak diketahui sama sekali kalau ia pernah masuk Islam.

Sesungguhny^yang masuk Islam dan bahkan ikut hijrah adalah puteranya

Abdullah. Tetapi belakangan ia murtad dan kembali lagi ke Makkah

bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada peristiwa penaklukan

kota Makkah, ra dimintakan jamtnan keamanan oleh Utsman bin Affan
kepada Nabi. Setelah diberi jaminan keamanan ia kemudian masuk Islam dan

menjadi seorang muslim yang baik. Setelah itu tidak melakukan yang aneh-

anehlag1.Jadi ia tidak termasuk diantan dua belas orang munafik tersebut.

Saya heran, kenapa sampai bisa terjadi kesalahan yang cukup fatal ini.

Keempat, Ibnu Ishak mengaakan bahwa pemimpin mereka adalah Abu

Amii Ini juga jelas salah. Soalnya ia sendiri yang menuturkan kisah Abu
Amir dalam peristiwa hijrah, dari Ashim bin Amr bin Qatadah, bahwa ketika

467 Htdzarfah Al-Yaman adalah salah satu sahabat terkemuka yang mulia 4r. Dia lah orang yang dibed bocoran
rahasia oleh Nabi 6 tentang nama musuh Allah fl* otang-orang mr:na6k, seperti yang disebutkan dalam AI-
BdchariQ742),Kitab Biogra6-Biogrzfr,BtbBiogn[Hudzaifah DanAmmat Juga ditiwayatkan olehAhmad

Sl / 446). l-that, Al S air oleh Adz-Dza;ha:bi Ql / 361).
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Rasulullah ffi sudah berhijrah ke Madinah, Abu Amir justru berangkat ke

Makkah betsama belasan orang anak buahnya. Ketika Rasulullah ffi berhasil

menaklukkan Makkah, ia lad ke Tha'if. Dan ketika penduduk Tha'tf sudah

sama masuk Islam, ia lad ke Syam dan akhitnya ia meninggal dunia di sana

dalam keadaan sendirian, terusit, dan tetasing.Jadi pada peristiwa perang

Tabuk, o:ang fasik ini tidak ada.

Masiid Dhirar Drobohkan

Saat dalam p elalanartpulang dari Tabuk, Rasulullah ffi berhenti untuk

beristitahat di daerah Dzu Awan yangjanknya membutuhkan waktu satu

iam dengan berjalan kaki menuju Madinah. Sebelumny^, saat bersiap-

siap hendak berangkat ke Tabuk, beberapa orang munafik pemerkasa

pembangunan masjid dhirar menemui beliau.

"Wahai Rasulullah, kami sudah membangun sebuah masjid bagi siapa

yang membunrhkan. Kami akan merasa sangat senang sekali sekiranya Anda

mau shalat bersama kami di sana", kata salah seorang meteka.

"Maaf,kami masih dalam perjalanan, dan kami memang sedang sibuk",

jawab beliau. "Insya Allah nanti kalau pulang kami akan shalat bersama

kalian di sana."

Dan ketika beristirahat di daerah Dzu Awan inilah, twun wahyu dari

langit. Beliau segera memanggil Matik bin Dukhtsam saudara keluarga besar

Bani Salamah bin Au[ dan Ma'an bin Ady Al-Aylani.

"Kalian ke masjid orang-orang zhalim itu. Robohkan dan bakat saja

masjid mereka", kata beliau.

Meteka berdua segeta berangkat mendatangi omng-orang dari keluarga

besar Bani Salim bin Auf. Meteka adalah teman-teman Malik bin Dukhtsam.

?'Kamu tunggu aku sampai aku datang lagi dengan membawa api dari

keluargaku", kata Malik kepada Ma'an.

Tidak berapa lama kemudian, Malik sudah muncul lagi dengan

membawa sepotong batang pohon kurma yang dijadikan obor. Mereka

berdua kemudian masuk ke dalam masjid - y^ng saat itu sedang ada
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beberapa orang jama'ah - dan langsung membakarnya. Akibatnya, mereka

berhamburan keluar. Selanjutnya menyinggung tentang hal ini Allah
menurunkan ayat,

"Dan (di antara ordng-orang munafik itu) ada orang-ordng yang
mendiril<nn masjid wrtuk menimbulkan kemudharatan (pada ormg-orang

mukmin), mtuk kel<afirur, dan wtuk memecah belah utara oru"Lg-oru'Lg

mulcmin. ." hingga akhir ceiw.afi

Ibnu Ishak menuturkan oraflg-orang yang membangun masjid tersebut.

Mereka berjumlah dua belas orang. Di antaru mereka ialah Tsa'labah bin

Hathib.a6e

Kata Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, kami mendapatkan i'wayat dari

Abdullah bin Shalih,47o dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah tk, "Dan (di antara nraflg-nrafignunafk

itu) ada zralrg-lrangJafig nendirikan nayid untuk neninbalkan kemudharatan

(pada orang-orang nuknin), mtuk kekafiran dan antuk memecah belab antara

orang-zrang mukmin" ia mengatakan, merekz adohh beberapa orang dari

kaum Anshar yang membangun sebuah masiid. Abu Amir berkata kepada

mereka, "Bangunlah masjid, dan sedapat mungkin mintalah bantuan berupa

kekuatan serta senjata. Aku akan menemui Kaisar sang penguasa Romawi,

lalu akan datang dengan membawa pasukan Romawi, kemudian kita usir

Muhammad dan sahabat-sahabatnya."

Selesai bethasil membangun masjid, mereka menemui Rasulullah 6
dan berkata, "Kami selesai membangun sebuah masjid. Kami senang sekali

kalau Anda berkenan shalat di sana dan mendoakan agar masjid tersebut

mendapatkan berkah."

Allah l[s lalu menurunkan ayat, "Janganlah kanu berunballyang dalam

nayid itu selana-laman1a. Suungubnlta naiidyng didiikan atas dasar taqrua

(najid pubQ, selak hai pertarua adalah lebih patut kamu shalat di dalannya. Di
dalam najid itu ada lrang-orang)afig ingin membersihkan dii, dan sesungubnla

Allab nenlukai orang-oranglangbersib. Maka Eakab lrang-orang)tangnendirikan

I bru Hislan (lY / 17 1,17 4.
Ibm Hityan (lY / 172).

Abdullah Bin Shalih adalah seorang pemwi yang dha'i( dan Ali Bin Talhah tidak sempat mend,pati Ibnu Abbas.
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nayidnJa di atas dasar taqwa kepada Alkb dan keidbaan-(I'{Jd itu lang baik,

ataukah lrang-zrafigJang nendirikan bangunannla di tepi jtrangyng rantuh,

lalu bangunannla ita jatub bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jabannaa.

Bangunan-bangafiafiJafig nereka diikan ihr senantiau nenjadi pangkal keraguan

dalan hati mereka, kecuali bik hati mereka itu telab baficilr", atart malj..a?l

rll0t

Ketika posisi Rasulullah 6 sudah dekat dengan Madinah, orang-orang

sudah siap menyambut beliau. Kaum wanita,anak-anak, dan iuga para gadis

melantunkan tembang:

Telah terbit bulan purnama kepada Hta
dari bukit wada'
hta harus senantiasa bersyukur
selagi ada yan7 menyeru kepada Allah.

Ada seorang perawi yang r g) dalam hal irli. Ia mengatakan, bahwa

hal tembang ini dilantunkan saat kedatangan Rasulullah 6 dalam peristiwa

hijrah dari Makkah dan hendak memasuki Madinah. Ini bahkan salah

besar. Sebab, bukit wada'itu terlihat dari pojok Syam, dan tidak bisa dilihat

oleh orang yang datang dari Makkah ke Madinah, dan hanya bisa dilewati

oleh orang yang sedang menuju ke Syam. Ketika beruda di dataran titgg
Madinah, Rasulullah 6 bersabda, "Itu adalah Uhud, sebuah gunung yang

mencintai kami dan kami pun mencintainla."4tz

Begitu masuk, Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, rzinkanaku untuk

menyanjung Anda."

"Katakan saja. Mudah-mudahan Allah tidak menutupi mulut Anda",

kata beliau.

Al-Abbas kemudian melantunkan beberapa bait sya'it yang memuji-

muji Rasulull*rW.473

47 I Dah'il An-Nubu,wat,oleh Al-Baihaqi [ / 262,263), dan ALDnr Al-Mantstr (ll / 27 6).

472 SltahibAl-Btkhan(422),KtabPerang-PerangSuci,BabYahyabinBakirMeriwayatkanKepadaKami,dan
SbahihMutn (7392/ 503),KitabHaji, Bab Uhud Adalah GunungYang Mencintai Kita dan Kia Mencintainya.

473 Al-HakimdabmAl-Muitadrak(l1l/327),Kit^bMengenalPataSahabat,BabSya'itAl-AbbasYangMemuii-
Muji Nabi 6 di Hadapan Beliau. Katanya, hadits ini diriwayatkan secara tunggal oleh pata petawinya orang-

orang Arab dad nenek moyang mereka sendiri. Disetuiui oleh Adz-Dzahabi. Dan lihat, Dah'il Att-Nubarnat,

oleh Al-Baihaqi (V /267 ,268).
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Orang-orang yang Tidak tkut Berperang

Ta*ala tiba di Madinah, mula-mula Rasulullah ffi masuk ke dalam

masjid, lalu shalat d:ua rakaat. Setelah itu, beliau duduk di hadapan para

sahabat. Kemudian datanglah para nukbalkfin fiang nningal pada pepnangan)

berjumlah sekitar 80-an orang. Mereka meminta maaf dan bersumpah di

hadapan beliau untuk menguatlan alasan ketidakikutsertaan mereka dalam

perang (Tabuk) itu. Beliau menerima alasan lahiriyah yang merekakatakan

itu, dan menyerahkan keadaan isi hati mereka yaflg sebenarnya kepada Allah.

Beliau membaiat (mengambil sumpah setia) meteka, dan memohonkan

ampunan buat mereka.

Ka'ab bin Malik menemui beliau. Tatkala Kaab mengucapkan salam,

beliau tersenyum dengan senyuman ofang yang sedangmaruh. Kemudiafl

beliau berkata, "Kemarilah (wahai Ka'ab)!"

Ka'ab betkata, "Aku datang dengan melangkah, hingga aku tiba di

hadapan beliau. Beliau bersabda kepadaku, "Apa yang menyebabkankanmu

tidak ikut berperang? Bukankah engkau telah membeli kendaraan

(tungganganmu)?"

Aku (Ka'ab) berkata, "Benar. Demi Allah, sesungguhnya jika aku

duduk di sisi oruflg selain Tuan yang rn na orang itu ahli dunia, niscaya

aku akan berusaha lepas dari kemarahannya dengan memohon maaf dan

membuat alasan yang bisa membuatnya yal<tn. Tetapi-demi Allah-aku
sadar, jika hari ini aku menyampaikan ucapan bohong demi mendapatkan

ridha Tuan, niscaya itu akan membuat Tuan marah kepadaku. Dan, jika aku

mengucapkan hal yang benar kepada Tuan, maka Tuan akan mendapatiku

demikian adanya. Sesungguhnya aku memohon ampunan Allah atas keiadian

ini (tidak ikut serta dalam perang Tabuk). Demi Allah, tidak adaudztxyang

membuatku tidak bertempur. Demi Allah, aku tidak berdaya s rn sekali dan

tidak ada orang yang lebih longgar daipada aku ketika aku turut berperang."

Rasulullah ffi bersabda, "Adapun orang ini, dia adalah benar 0"i*).
Berdirilah, sampai Allah memberikan keputusan untukmu!"
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Aku pun berdiri. Kemudian, beberapa lelaki dari Bani Salamah

memperlihatkan kemanhan mereka padaku. Mereka mengikutiku dan

mencelaku. Mereka betkata padaku, "Demi Allah, kami tidak pernah

melihatmu berbuat dosa sebelum ini. Engkau tidak mampu memohon

maaf kepada Rasulullah ffi seperti yang dilakukan pan nukhallafun yang

lain. Maka, istighfar Rasulullah sudah cukup untuk mengampuni dosamu."

Ka'ab berkata, "Demi Allah, mereka itu tetap mencelaku hingga aku

ingin pulang, dan aku mengingkari diriku." Aku berkata kepada mereka,

"Apakah hal seperti ini juga terjadi pada orang lain?"

Mereka mengatakan,"Iya, dua orang yang lain mengatakan hal sama

seperti yang engkau ucapkan. Lalu dikatakan kepada mereka seperti apa

yang dikatakan padamu."

Aku bertanya, "Siapakah dua orang itu?"

Meteka menjawab, "Kedua oraflg itu adalah Murarah bin Ar-Rabi'

Al-Amiri dan Hilal bin Umayah Al-\7aqifi." Mereka menyebut dua nzma

lelaki saleh yang ikut serta dalam perang Badar. Keduanya adalah manusia

teladan. Aku pun berlalu saat mereka menyebut dua nama lelaki saleh itu.

Rasulullah 6 melarang kaum Muslimin untuk berbicara dengan kami

bertiga di antara orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk.

Orang-orang pun menjauhi kami dan perilaku mereka terhadap kami

berubah, hirgg, bumi menjadi terasa asing bagiku, seolah aku belum pernah

mengenalnya sebelumnya. Kami menjalani keadaan ini selama 50 hari.

Dua orang sahabatku (Murarah dan Hilal) menetaP dan duduk di

rumah mereka dalam keadaan menangis. Aku sendiri adalah orang y^ng

paling muda umurnya dan paling kuat badannya.

Aku keluar rumah (sebagaimana biasa), menjalankan shalat beriamaah

bersama dengan kaum Muslimin yang lain, dan berkeliling pasar. Q'.lamun),

tak seorang pun yaflg mengajak aku bicara. Aku menemui Rasulullah ffi.

Aku mengucapkan salam kepada beliau saat beliau berada dalam majelisnya

selepas shalat. Aku bertanya kepada diri sendiri (dalam hati), "Apakah beliau

akan menggerakkan bibir untuk menjawab salamku atau tidak?" Kemudian

aku shalat di dekat beliau, lalu mencuri pandang kepada beliau. Saat aku
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sedang fokus pada shalatku, beliau melihat ke atahku. Namun, saat aku

memandang ke arah beliau, beliau memalingkan wajahnya dariku.

Saat keadaan ini telah berlangsung lama di mana kaum Muslimin

bersikap dingm kepadaku, aku be{alan dan menaiki P^gat dinding Abu

Qatadah. Diazdalahputra pamanku dan onngy^ngpaling aku kasihi. Aku

mengucapkan salam padany4dan-demi Allah-dia juga tidak meniawab

s'alamku. Aku berkata,"WahaiAbu Qatadah, demi AIIah, tahukah engkau

bahwa aku mencintai Allah dan Rasulull^hW."

Dia tetap diam.

Aku kembali bqrtanya, dia tetap diam.

Aku benanyalagq,lalu dia berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih

tahu."

Ait mataku tak terbendung. Aku tinggalkan Abu Qatadah dengan

menaiki paga.r rumahnya.

Suatu saat, tatkaila aku tengah berjalan di pasar Madinah, di sana ada

salah seorang petani dari negeri Syam. Ia membawabahan makanan dan

meniualnya di Madinah. Petani itu b erkatz,"Siapakah yang bisa menuniukkan

padaku seorang yang betnama Ka'ab bin Malik?"

Orang-otang segera bergegas memberikan menuniuk tempat di mana

Ka'ab berada. Saat menemuiku, petani itu menyodorkan kepadaku sebuah

sutat dari raja Ghissan. Di dalamnya tertulis:

Arnma Ba'du: Telah sunpai padaku suatu l<nbar, bahwa sahabannu

(Muharnrnad) telah menj auhimu, s emenw a Allah titak meni odil<armu

dolnn rmwh kehinnan, dan l<anu l<chilangan hak'halctnu . (Kar ena itu)

dawnglah pafu kami, niscaya l<arni akm berbagi denguvnu apa Jang

menj ad,i milik l<arni ."

Aku pun menuju dapur api dan membakar surat itu. Setelah lewat

40 malam dari 50 hari yang ditetapkan, datanglah (utusan) Rasulullah ffi

padaku. Dia berkata, "sesungguhnya Rasulullah W memerintahmu untuk

menjauhi istrimu."

Aku berkata, "Haruskah aku menceraikannya a;tzrt apa?"
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"Tidak, tetapi jauhi dia dan jangan mendekatinya!"

Perintah ymtgslmajuga disampaikan kepada dua sahabatku yang lain.

Aku berkatakepada istdku, '"Temui keluatgamu. Beradalah di sana

sampai Allah memutuskan masalah ini!"

Datanglah istri Hilal bin Uma11rah, lalu berkata, "V/ahai Rasulullah,

Hilal bin Umallrah adalah lelaki tua yang lemah, tidak mempunyai pelayan.

Apakah Tuan keberatanika aku melayatinya?"

Rasulullah i(B bersabda, "Aku tidak keberatan, tetapi iangadah sampai

ia mendekatimu!"

Istri Hilal betkata, "Demi Allah, dia sama sekali tidak mampu bergerak.

Demi Allah, ia terus menangis sejak masalah ini muncul hingga kini."

Ka'ab berkata, "sebagian anggota keluargaku berkata, 'Rasulullah 6
semestinya memberi istrimu izin sebagaimana beliau mengizinkan istri Hilal

bin Umallrah unnrk melayani suaminya."

Aku (Ka'ab) berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memintarzinkepada

Rasulullah 6. Aku tidak tahu 
^payangbakal 

dikatakan Rasulullah jika aku

melakukannya,padahal aku adalah lelaki muda (yang masih kuat)."

Setelah iru, aku menempuh 10 malam berikutnya, hingga menjadi

genap 50 malam sejak Rasulullah ffi melarang kaum Muslimin berbicara

denganku. Aku melaksanakan shalat subuh pada malam yang ke-50, di

^tas ^tap 
rumah kami. Aku duduk dalam keadaan berdzikit kepada Allah

i!fiI. Jiwaku terasa sempit, dan bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Saat

itulah aku mendengat suara nyaring yang berasal dari atas gunung Sal'in.

Suara itu memanggilku, "Wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah!"

Mendengar suara itu, aku pun jatuh tersungkur dalam keadaan

bersujud. Aku tahu, telah datang pettolongan dari Allah. Saat shalat subuh,

Rasulullah ,6 mengumumkan, bahwa Allah telah menerima taubat kami.

Maka orang-orang pun berdatangafikepada kami dengan membawa berita

gembira. Mereka juga menemui dua sahabat kami dengan membawa berita

gembita itu.
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Seorang lelaki memacu seekor kuda ke arahku. Seseorang dari kalangan

suku Aslam berlari dan menaiki puncak bukit. Kecepatan suara melebihi

kecepatan kuda. Tatkal 
^ 

alaflgyangaku dengar suaranya itu datang padaku,

maka aku lepaslah dua bajuku dan aku pakaikan padanya (sebagai ungkapan

terima kasihku) atas kabat gembira yang disampaikannya. Demi Allah, Gul^

itu) aku tidak mempunyai baju lainnya selain kedua baju itu. Kemudian

aku meminjam dua baju,lalu aku memakunya. Aku pun pergi menghadap

Rasulullah 1ffi.

Orang-orung menghampiriku kelompok per kelompok. Mereka

mengucapkan tani'ah (selamat) karena taubatku (diterima Allah). "Selamat,

taubatmu diterima Allah."

Ka'ab berkata, "Aku memasuki masjid, dan ternyata Rasulullah 6
sedang duduk dikelilingi orang-orang. Thalhah bin Ubaidillah berdiri,

berlari kecil ke arahku, kemudian menjabat tanganku sembari mengucapkan

tabni'ah. Demi Allah, selain Thalhah, tidak seorang lelaki pun dari kaum

Muhajitin yang berdiri menyambutku. Dan aku tidak akan melupakan apa

yang dilakukan Thalhah itu. Saat aku mengucapkan salam kepada Rasulullah

ffi, dengan waiah berseri karena gembira beliau bersabda, "Betbahagialah

dengan drtangnyahari terbaik dalam hidupmu semenjak engkau dilahfukan

ibumu!"

Ka'ab berkata, "Aku berkata, 'Apakah kabar gembira itu datang dari

Anda, wahai Rasulullah, ataukah dari sisi Allah?"

Beliau menjawab, "Bukan (dadku), tetapi dari Allah." Jika Rasulullah

ffi sedang gembita, maka wajahnya menjadi cemerlang bak bulan yang

bersinat. Kami mengetahui itu dari beliau.

Saat aku telah duduk di hadapan beliau, aku berkata, "lUahai Rasulullah,

salah satu (tanda bukti) taubatku, aku akan melepaskan seluruh hartaku

untuk dishadaqahkan di jalan Allah dan Rasul-Nya."

Beliau menjawab, "Pertahankan sebagian hartamu, maka itu lebih baik

bagimu!"

Aku berkata, "Aku menyisakan bagian hartaku di (tanah) Khaibar."

Aku (kembali) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah

390 fanil Sral' t f"rfuw fi.t€l Pac"/o//al



menyelamatkanku karena sifat jujur (shidiq), dan salah satu bentuk taubatku

adalah aku (berjanii) tidak akan berkata selain yang benar /ittirtr selama aku

masih hidup."

Demi Allah, aku tidak melihat seorang Pun di 
^nt^r 

kaum Muslimin

yang diuji Allah tentang kejujutan k212-5siak aku mengucapkan faniiku

itu kepada Rasulullah ffi sampai sekarang-sePerti 
^P^ 

yang diuiikan

kepadaku. Sefak saat itu hingga sekarang, demi Allah, aku tidak pernah

bersengaja mengucapkan kebohongan. Aku memohon agar Allah senantiasa

menjagaku sepanjang hidupku. Karena itu, Allah menurunkan wahyu kepada

Rasul-Nya: "Sungub, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orarg Mahajirin

dan orang-orangAnshar... " (At-Taubah: ll7) hitggu ayat "lYahai orang-lrang

lang berinan, bertakwalah kepada Allab, dan bersamalah kamu dengan zrang-lrang

lang benar." (At-Taubah: ll9)na Demi Allah, semenjak aku masuk Islam,

tiada nikmat Allah yang lebih agung bagi dfuiku selain nikmat-Ny^ y^ng

berupa keiujuranku kepada Rasulullah 6, yaitu agar aku tidak berbuat dusta

padanya yang (mana dusta itu) bisa menyebabkanku celaka sebagaimana

telah celaka pula para pendusta. Kepada orang-orang yang berdusta tatkala

diturunkannya wahyu, Allah menyampaikan 
^ncaman 

yang buruk. Allah

berfirman: "Mereka akan bersampah kEadana dmgan nanaAllab, ketika kamt

kenbali ktpada mereka." (At-Taubah: 95) sampai 
^y^t"Allah 

tidak akan idba

kepada orang-oranglangfasik " (At-Taubah: 96). a7t

Ka'ab berkata, "Ketertinggalan kami bertiga itu lebih disebabkan

karena kami tidak ikut serta dalam kelompok yang ditedma Rasulullah

ffi saat mereka bersumpah setia di hadapan beliau, lalu beliau membaiat

474 Redaksi lengkapnya berbunyi: "Smgtb, Allah telah mencima tarbat Nabi, orang-orargMrhajiin dan oratg-orang

Arsbar,yrgacrgikatiNabipada nasa-nasa mkt, vtehb bati segobngar dai nenkz hanpirberpaliq, kendiarAllah
zcncima tatbat mercka. ScsnggnhryaAllahMahaPengasih,MahaPcrytqnngkepada ncre ka, dan arhad@ tiga nrilgJang

ditirygalkan. Hinga ke tika btai krasa anpit bagi ncnka, padahal btni itn lrcs dat jiwa ncreka pan te lah (pila tcrasa)

nnpit bagi nmka, nrta ncnka telab ncnge tabni bahnu tidak adz tcn ?at lai furi (ti/ewan) Alhb, nclainkan leepada'I'l1a

saja kentdian Allah mencima tatbat mcre ka agar mere ka tetap dala,r, tailbatflJa. S*ngthnya Allah Maba Pncina
tatbat, MabaPcryEang.lYabai oratg-oratgltangbcinan!Bcrtakvahb kepadaAllab, dat krsamalah kamt ktgdn orang-

orarglang benan " (At-Taubah: 117-119)

475 Redaksi lengkapnya adalah: 'Mcreka akat bernmpab lwpadaru deryu nanaAlhh, kttika karu lanbali kcpada

mcnka, agar kamt berpalingthri nenka. Makn kr?lnlglab dai menka; karena nsmgthryn ttercktin bcrjiwa lutordan

hrrrpat,nere kd nlakaJabaman, sebagai balavr atat apalarytelah nre ka kerjakan. Mere kzakat bcrst@ah lapadant

agar kamt bersedia tzenrina mcreka, Tetapi nkalipm kant me mina nercka, Allah tdak akan idba lapada orang-oraf,g

luLfar i k. " (At-T aubah: 95-96)
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mereka, dan memohonkan ampunafl untuk mereka. Beliau menyerahkan

urusan kami bertiga kepada Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman: "Dan

terhadap tiga oranglang ditanguhkan...." (At-Taubah: 118)476 Ayat ini furun

bukan karena kami tidak ikut serta dalam perang CIab"k), tetapi Iebih karena

Rasulullah ffi tidak memasukkan kami dalam kelompok orang-orungyattg

bersumpah pada beliau dan meminta maaf kepada beliau.aTT

Dari Utsman bin Said Ad-Datimi: Abdullah menceritakan kepada

kami, 'Muawiyah menceritakan kepadaku, dari Aii bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah: 'Dan orang-orang lain yang

mengakui dosa-dosa mereka, meteka mencampurbaurkan pekerjaan yang

baik dengan pekerjaan lain yang buruk...." (ArTaubah: 1.02) Ibnu Abbas

berkata, "Mereka berjumlah sepuluh orang. Mereka tidak ikut betsama

Rasulullah W dalamperang Tabuk. Tatkala Rasulullah ** datangtujuh orang

di antan mereka betsandar pada dinding masjid. Tatkala beliau melihat

mereka, beliau bersabda, "Siapakah mereka yang bersandar pada dinding?"

Para sahabat menjawab, "Mereka Abu Lubabah dan para sahabatya.

Mereka tidakikut serta bersama Tuan dalam PerangTabu( wahai Rasulullah.

Mereka bersandar di dindinghinggaNabi ffi membebaskan dan memaafkan

mereka."

Beliau bersabda, "Aku betsumpah atas nama Allah, aku tidak akan

membebaskan dan tidak akan memaafkan mereka, sampai Allah sendiri yang

memberikanmaaf kepada mereka. Mereka membenciku, dan meninggalkan

perang dalam barisan kaum Muslimin."

Ketika sepuluh orang itu mendengar \capan Rasulullah ,6, meteka

berkata, "Kami tidak akan membebaskan diri kami sendiri, sampai Allah

senditi yang membebaskan kami. Maka Allah pun menurunkan ayat: "Dan

lrang-zrang lain -1ang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencanpurbaarkan

pekerjaan lang baik dengan pekerjaan lain lang burak. Asaa (nudah-nldahan)

476 Terjemah redaksi lengkapnya berbunyi: "Dan tcrhadE tiga oranglangditirygalkan. Hinga kertka bmi arasa nnpit
bdgi ilereka, ?adahdl btmi ita hat danjila nerckapat telah (pttla terasa) nnph bagi nereka, serla mereka tclah

babwa tidak ada nnpat ki dai (siksaan) Allah, nelainkar kepada-N1a uja, kemdian Allah neneina tarbat mereka

agar nere ka *tap dalam tailatn1a. S exngulmla Allab Malta Peneina tafiat, Maba Peryqung. "
477 Did*ayatkanoleh:Al-Bukhad(,1418)dalampembrhasrtPeperangan,BabHaditsKt'abbitMatk,danMuslim

(53 / 27 69) dilam pembrhas an Ta fi a t.
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Allab menerina taubat mereka." (At-Tawbah: 102) Kata 'asaabila berasal dari

Allah, maka itu berarti 'wajib'. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat

lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 37)

Ketika diturunkan At-Taubah 
^yat1,02,maka 

Rasulullah ffi memanggil

sepuluh orang inr. Beliau membebaskan dan memaafkan mereka. Kemudian

mereka datang dengan membawa harta benda mereka. Mereka berkata,

"Wahai Rasulullah, inilah harta benda kami. Shadaqahkanlahhata benda

ini atas nama kami, dan mohonkanlah kami ampunan dari AIIah!

Beliau bersabda, "Aku tidaklah diutus Allah untuk mengambil harta

kalian. Maka Allah pun menurunkan zy^ti 'Anbillab qakat dai sebagian

harta nereka, dengan qakat itu kamu membersihkan dan rnensacikan mereka dan

mendoalah untak mereka...." Alfah mengatakan, "Mohonkanlah ampunan

untuk mereka. Suangguhnla doa kamu ita ketenteranan jiwa bagi mereka (At-

Taubah: 103) Lalu, Rasulullah mengambil shadaqah mereka, memohonkan

ampunan untuk mereka.

Sementara itu, ketiga sahabat lainnya (Ka'ab bin Malik, Murarah

bin Ar-Rabi'Al-Amiri, dan Hilal bin Umayah Al-Waqifi) tidak ikut serta

bersandar pada dinding masjid. Karena itu, mereka bertiga tidak tahu, apal<ah

mendapatkan hukuman ataukah mendapatkan ampunafl. Maka Allah pun

menutunkan ayat: "Dan terbadap tiga oranglang ditangahkan, hinga apabila

buni telah nenjadi senpit bagi mereka, padabal buni itu luas dar jiwa merekapun

telab senpit oleh mereka, serta mereka telab mengetahui babwa tidak ada tenpat lari

dai Allah, melainkan kepada-I'$a tEa. Kernudian Allah neneina taubat mereka

agar nereka tetap dalan taabatnla. Suungubryta Allab-lab Yang maba Peneima

taubat lagi Maha Perya1ang. (At-Taubah: 118)478

Faedah yang Terkandung dalam Perang Tabuk

Faedah itu antara lain:

Dibolehkan menyanyikan syair untuk mengungkapkan kebahaglaan

dalam menyambut kedatangan tamu. Hal itu dibolehkan sepanfang tidak

478 ZndulMa' ad, iilid 3, hlrn. 545-557
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disertai oleh hal-hal haram, semisal menggunakan seruling dan uud (semacam

gltar). Selain itu, syair tidak boleh mengandung nyanyan yang mengajak

pada perbu^tan zina atau hal-hal yang dihanmkan. Jika syarat ini dipenuhi,

maka syair tidak diharamkan. Dibolehkan pula minum sirup yang tidak

memabukkan.

Faedah itu antara lain:

Nabi ffi mendengarkan pujian yang disampaikan oleh orang yang

menyanjungnya. Beliau tidak mengingkad 
^p^ 

y^ng mereka perbuat itu.

Namun demikian, tidak boleh meng-qiyas-kan orang lain dengan beliau

dalam masalah ini, karena para pemuji dan yang dipuji memiliki banyak

perbedaan. Dikatakan, "Lumurilah wziah-wajahparla pemuji (orang lain)

dengan debu!"47e

Faedah itu antara lain:

Kisah tiga sahabat yang mengandung banyak hikmah dan faedah,

antanlun:

- Bolehnya memberi tahu orang lain akan sikap lalainya dalam mentaati

Allah dan Rasulullah, sebab lalainya, dan akibat kelalaiannya itu.

Memberi tahu kelalaian dalam hal ini sama halnya dengan memberi

peringatan dan nasihat, dengan menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan

keburukan sekalian dengan akibat yang ditimbulkan keduanya.

- Bolehnya seseorang memuji kebaikan dirinya sendiri, jika hal ini tidak

dimaksudkan untuk menyombongkan diri.

- Bolehnya seseorang menghibur did sendiri btla ia tidak ditakdirkan

melakukan suatu kebaikan, namun Allah menggantikan kebaikan yang

ditinggalkannya itu dengan kebaikan lain yang senilai atau bahkan lebih

baik.

- Perjanjian Aqabah adalah salah satu peristiwa utama, sampai-sampai

Ka'ab tidak memandangnya sebagai peristiwa yang lebih rendah

daipada Perang Badar.

479 Diriwayatkanoleh:Muslim(68/2002)dalampembahasantentangryhddanraqaiq,dilambabtentznglarangan
nen{ijika dilaktkan ncara berbhban; Abu Dawud (4804) dalam pembah^s^ntent^ngadabbtb nakmhrya saltg
nen4fllbntMajthQTa) ddantpembahasan tentang rybdbabtentanglarangncruji,danAhmad (5/ 6)
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Jika menurut pandang flnya baik, seorang pemimpin dibenarkan

menutupi beberapa ruhasia dati nkyatnya.Ia melakukan hal ini

berdasarkan pertimbangan maslahat.

Jika menyembunyikan nhasia jusuu mendatangkan kerusakan, maka

tindakan menyembunyikan dalam hal ini tidak dibolehkan.

Pada zamanRasulullah ffi , tentaratidak dikoordinasikan dalam sebuah

lembaga, dan orang yang Pertama kali melembagakan tentat^ dalam

sebuah organisasi adalah Umar bin Al-Khathab' Apa yang dilakukan

Umar ini adalah bagqan dad sunah yang oleh Nabi dipertintahkan

untuk diikuti. Langkah Umar dalam hal irri membawa maslahat dan

umat membunrhkannya.

Jika ses eorang mendapatkan kes em Pat^i untuk melaks anakan ibadah,

maka ia harus mem mf aatkan ke s emp atan itu s eb aik-b atkny a'. J angan

sampai ia menunda atau mengakhirkannya, katena ke s empatan s eperti

ini jarang datangnya. Allah tk akan membedkan hukuman kepada

hamba yang menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Hukuman itu

berupa membatasi arrt^ra hati manusia dan kehendaknya. Allah lH

berfi rman: "Hai o rang- o ranglt ang b eri m an, pe nu hi la h s e ru an A I k h dan s era an

Rarul apabila Rasul menlteru kamu kepada suatu lang memberi kehidupan

fu?odo kan4 kxahtilah bahwa usargubrytaAllah nenbatai antara manusia

dan hatin1a." (Al-Anfal: 24) Itllah menielaskan masalah ini dengan

gemblang dalam firman -Nya: " Dan Kami nemakngkan hati dan penglihatan

mereka seperti mereka belun pernah beriman kepadaryTa pada permulaannla."

(Al-An'am: 110) Allah berfirman: "Maka tatkala mereka berpaling,

Allab nemalingkan hati mereka." (Ash-Shaff: 5) 'Dan Alkh sekali-kali

tidak akan menltesatkan suata kaun, sesudah Allab nemberi petunjuk kepada

m ere ka s e h i nga d/ e las kan -Irj a kep ada m ere ka ap a 1 ang b ant s m e re ka j au hi. "

(At-Taubah:115)

Selain ketiga sahabat yang disebutkan namanya di atas, orang-orang

yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah W dalamperangTabuk

berada dalam beberapa kemungkinan: karena sifat munafik dalam

dirinya, ataw katena udztr yang menghaLangi mereka untuk ikut
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berperang, atau sengaia ditinggalkan oleh Rasulullah ffi untuk meniaga

kota Madinah atau untuk keperluan lain yang mendatangkan maslahat.

Seorang pemimpin tidak selayaknya membiarkan anggota masyarakatnya

yang mangkir dalam bebe rzpahd., tetapi waiib mengingatkan ag^t orang

tersebut kembali taat kepadanya. Di Tabuk, Nabi ffi bersabda, "Apa

yang dilakukan Ka'ab (di Madinah)?" Beliau tidak menanyakan ora;ng

selain Ka'ab, katena beliau memandang Ka'ab sebagai orang yang baik,

jugakarenabeliau mengabaikan orang-orang munafik yang tidak turut

serta dalam Perang Tabuk.

Boleh mencela orang demi membelz zgama Allah dan Rasul-Nya,

misalnya seorang ahli hadits mencela karakter seorang pe-rawi hadits

yang memang dalam dirinya aida cela;atau ulama Ahlussunnah mencela

ofang-ofangyafrg menurutkan hawa nafsu dan gemar melakukan

perbuatafl bidah. Hal ini dilakukan semata untuk membela yang hak,

bukan demi kepentingan pribadi si pencela.

Seseorang boleh membela didnya dari celaan si pencela iika celaan yang

dituiukan padanyatidak benar. Hal ini dilakukan oleh Mu'adzterhadap

orang-orang yang mencela Ka' ab. Mu'adz mengatakan, "Betapaburuk

^p^y^ngkalian 
katakan perihal Ka'ab. Demi Allah, wahai Rasulullah,

kami tidak mengetahui dalam diri Ka'ab selain kebaikan." Rasulullah

pun tidak mengingkari ucaPan Mu'adz ini.

Disunnahkan bagi orang yang baru pulang dad suatu perialantnuntuk

memasuki daerahnyadalam keadaan berwudhu. Hendaknya ia masuk

ke dalam masjid dulu sebelum menginiakkan kakinya di rumah. Di

dalam masiid itu, hendaknya ia melakukan shalat dwarakaat,kemudian

duduk menemui orang-orang yang mengucapkan salam kepadanya,

dan setelah itu pulang menemui keluarganya.

Rasulullah ffi menerim^ Perny^t^an orang-orang munafik yang

mengungkapkan keislaman dfui mereka. Adapun hakikat keimanan

dalam diri mereka itu beliau pasrahkan kepada AUah. Beliau meng-

hukumi mereka berdasarkan 
^Payaingn 

mpak dalam keadaan lahidah.

Beliau tidak menghukum mereka karena kondisi batiniah meteka.
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Imam atau penguasa tidak menjawab salam yang diucapkan oleh

seseoraflg yang melakukan suatu kelalaian. Hal ini dilakukan demi

memberikan pelajaran bagi yang bersaflgkutan, dan demi memberikan

peringatan bagr yanglainnya. Rasulullah ffi tidak menjawab salam yang

disampaikan oleh Ka'ab, tetapi membalasnya dengan menunjukkan

senyJman yang menandakan kemarahan.

Senyrrman ada kalanya menunjukkan kemarahan, sebagaimana juga

menjadi pertanda kagum atau senang. Seny'uman menuniukkan getak

dan gelegak hati. Oleh karena itu, wajah menjadi merah karena gelegak

danh yang ada padanya,lalu lahidah kesenangan. Kemarahan adalah

ungkapan akan takjub yang diikui oleh tawa dan senyum. Maka,

ianganlah terpedaya oleh tawa seseorang, apilagStawa yang keluar saat

mengungkapkan teguran:

Jika engkau lihat gfii-gigi srigala tampaknyata

Maka, janganlah kau sangka ia sedang tersenytm

Seorang imam atau penguasa kadang memberikan teguran kepada

orarrgyang dia muliakan. Rasulullah ffi dalam masalah ini memberikan

tegrran kepada tiga sahabatnya, bukan seluruh orang orang yang tidak

ikut berperang bersama beliau. Manusia seringkali memuji teguran

yang disampaikan kepada orang yang dicintunya da;n merasa senang

dengannya, apalag1jika teguran itu berasal dari manusia terbaik. Demi

Allah, betapa indahnya teguran itu, betapa besarnya manfaatdan faidah

teguran itu. Demi Allah, teguran yang diterima oleh ketiga sahabat Nabi

adalah bagian dari kesenangan, manisnya ridha, dan penerimaan.

Pertolongan Allah padaKa'ab dan dua sahabatnya karena keiuiuran

mereka. Allah tidak menjadikan mereka hina,lantaran mereka tidak

betdusta dan meminta maraf dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka

tidak melakukan itu demi kepentingan sekarang. Orang-orang y^ng

benar merasakan kelelahan saat ini, mereka akan mendapatkan kebaikan

di kemudian hari. Mereka mendapatkan keberuntungan sebesar-

besarnya karena kejujuran mereka. berdasarkan prinsip ini, maka

tegaklah urusan dunia dan akhirat. Kepahitan hari ini dtbayx dengan
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manisnya hasil yang diperoleh. Sabda Rasulullah WpadaKa'ab 'Adapun

dia (IQ'ab) ini adalah orangltangyJujur" menjadibukti nyata atas benarnya

makna julukan saatadartya suatrt qainab yang menurtut pengkhususan

hukum bagi orang yang disebut. Allah berfirman, "Daud dan Sulainan,

di aaktu keduan-ya memberikan keputusar aengenai tanaruan, karena tananan

itu dirusak oleh kanbing-kambing keplnlaan kaumnla. Dan adalah Kami

nenlaksikan keputusan lang diberikan oleh rnereka itu, naka Kani telab

nem beri kan pengertian kepada S u lainan tentang bukum....(N-Anbiyaa':

78-79) dan sabda beliau, "Dijadikan bumi ini bagiku sebagai masjid

dan tanahnya (bumi) itu suci."a8o

- Ka'ab bertanya: "Apakah hal seperti ini juga terjadi pada orang

lain?" Orang-otang menjawab,"Iya, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal

bin Umayyah. Pertanyaan Ka'ab di sini mengandung pesan bahwa

seseorang yang menanggung musibah mesti sadar bahwa orang lain

jaga ada yang mengalami hal yaflg sama. Allah berfirman: 'Janganlab

kamu berhati lemab dalan neng ar mereka. Jika kama mendeita kesakitan,

maka sesangubnla mereka pun mendeita kesakitan, sebagaimana kamu

menderitanla, sedang karu nengharap dari pada Allah aPaJaflg tidak mereka

harapkan....(.ltn-Nisaa': 104) Hal seperti inilah yang diharamkan Allah

dari penduduk neraka. "Sekali-kali tidak akan nembei manfuat kepadamu

di bai itu karena kamu telab menganiala. Suungubnla kanu bersekutu dalam

aqab in." (ltz-Zul<hruf: 39)

Ka'ab berkata: "Meteka menyebutkan padaku nama dua laki-laki saleh

yang turut serta dalam perang Badar. Dalam dua orang itu terdapat teladan

bagiku."

Teks di atas adalahbag1at kesalahan yang dilakukan oleh Az-Ztthrt.

Tak seorang pakar pun tentang perang dan sejarah-mulai dari Ibnu

Ishaq, Musa bin Uqbah, Al-Umawi, Al-I7aqidi, ataupun p*x lain yang

menyebutkan fl rna-narna sahabat ahli Badar-yang menyatakan bahwa dua

Ielaki ini turut serta dalam Perang Badar. Demikian pula, tidak semestinya

mereka betdua dimasukkan dalam golongan sahabat Ahli Badar, karcna

480 DiriwayatlanolehAl-BukhadddamAtTalanntn,BrbHaddatsanaAbd*llahfuYtst{,danolehMuslimdalam
pembahasan tentang mas jid dan tempat untuk shalat, dan oleh Ahmad.
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Nabi 6 tidak mengasingkan Hathib dan tidak menghukumnya, padahal

dia telah memata-matai beliau. Beliau bersabda kepada Umar yang iflgn

membunuh Hathih "Tidakkah engkau tahu, bahwa Allah melihatkepada

pa:a althBadar dan berfirman: Berbuatlab sesukamu, sesutguhnla Aktt telab

nmgampmi ktlian. " Mtk^,bandingkanlah dosa meninggdkan perang dengan

dosa memata-matai.

Abu Al-Farai bin Al-Jauzi berkata, "Aku senantiasa betusaha untuk

menyingkap dan meneliti polemik ini, sampai aku melihat Abu Bakat Al-

Atsram menyebut Az-Zuhri. Ia menyebutkan keutamaan, kekuatan hafalatr,

dan ketelitian Az-ZvLui.Ia nyaris tidak menemukan kesalahan yang petnah

dilakukan Az-Zrfiir selain dalam masalah ini. Ia mengatakan, Tidak ada

seofang pnn selatn.Nz-Zuhri yang mengatakan bahwa Murarah bin Af-Rabf

dan Umayyah bin Hilal mengikuti Perang Badat. Memang, tak seorang Pun

manusia yang terbebas dari salah.''

lltlt

Nabi 6 melafang kaum Muslimin berbicara dengan ketiga sahabat

dan membiarkan orang-ofang lain yang juga tidak turut sefta dalam Perang

Tabuk. Hal ini menfadi bukti akan keiuiuran ketiga sahabat tersebut, dan

kebohongan orang-oraigytrglain. Dengan melakukan hal ini, Nabi 6
hendak mengasingkan dan memberikan pelaiann pada mereka. Dalam

halnya dengan ofang-ofang munafik, maka keiahatan mereka itu sangat

besar, tak cukup dengan hanya diberi hukuman berupa pengasingan.

Hukuman pengasingan tak berguna dan tak akan mempan mengobati

penyakit munafik.

Demikianlah Allah memberikan hukuman kepada hamba-hamba yang

beriman atas perbuatan dosa mereka. Dia memberikan pelaiann kepada

hamba yang dicintai-Nya. Dia memberikan tegufan kepada hamba beriman

atas kesalahan kecil yang dilakukannya, dan dengan demikian hamba itu

akan senantiasanya mawas diri.

Adapun orang yar,g hina dan munafik, maka ditangguhkanlah

hukumannya. Setiap kali berbuat dosa, maka Allah memberikan kepadanya

nikmat. Orang yang tertipu mefasa nikmat itu sebagai bukti kemulia fiy^flg
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Allah berikan kepadanya.Dia tidak tahu, kalau nikm^tyzrtrg diterimanya

itu sebenarnya bentuk penghinaan dari Allah, dan Dia akan memberikan

kepadanya azab yang besar dan hukuma;n yang berat, sebagaimana

disebutkan dalam sebuah hadits: 'Jika Allah menghendaki kebaikan bagi

seorang hamba, maka Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia.

Dan, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Dia
menahan hukuman atas dosanya di dunia, maka hamba itu akan menemui

hukuman atas dosanya di Hari Kiamat."48r

Kisah di atas juga menjadi dalil bagi bolehnya seorangimam, alim, atau

penguasa yang ditaati untuk mengasingk afl orangy^ne melakukan perbuatan

yarglayak dicela. Pengasingan ini bermanfaat sebagai obat, sehingga tidak

dibutuhkan obat berlipat daLam hal iumlah dan cara, yang justru dapat

menyebabkan si pasien celaka. Karena, maksud dari pengasirg* (obat) itu
adalah untuk memberika n pelajann, bukan untuk membinasakan.

Ka'ab bin Malik berkata: "...binga bani nenjadi terasa asing bagiku,

seolah aku belam pernah ruengenalnla ubelumryta.... " Perasaan asing dialami oleh

orang yang takut, sedih, dan bingung s^at melihat bumi, pepohonan, dan

tumbuhan. Bahkan ia merasa asing saat melihat orang yang tak diketahuinya.

Perasaan asing ini juga dialami oleh seorang pendosa ahli-maksiat sesuai

dengan perbuatan dosanya. Ia merasa asing saat melihat karakter istri,Lttak,
pelayan, kuda-kudanya,danbahkan saat melihat dirinya sendiri. Dia melihat

dengan pandangan asing keluarga dan sahabatnya.Inilah rahasia dari Allah
yang bisa dirasakan setiap hamba-Nya ftecuali mereka yang mati hatinya).

Kemampuan merasa asing ini bertingkat-tingkat, terganrung kedalaman

pefasaan seorang hamba.

T idtklah lul<n ( p ada b and itu meny akiti s e ar utg may it .

Sebenarnya, orang munafik lebih merasakan bahwa dirinya telah

menjadi asing. Hanya saja,karenzhattnyz mai, ia tidak merasa asing lagi.

Jika hati telah sakit, takut dengan beragam dosa dan maksiat, maka ia tidak

mampu lagi merasa asing dan kesepian. Inilah pertanda datangnyasengsara.

Ia telah merasa putus asa dengan sakit yang dideritanya, dan dokter telah

481 Diriwyatkan oleh: At-Tirmi&i (2396) dalam pembahasan tentang sikap zuhud, bab "Sabat dalam mengha&pi
bencana." Dia mengatakan, "Ini adalah hadits gharib."
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merasa penat untuk menyembuhkannya. Takut dan khawatit muncul apzbtla

merasakan keraguan, sementafa perasaan aman dan senang muncul jika

merasa telah bebas dari dosa.

Di dunia ini tiada yang lebih berani daripada orang bebas

Dan di dunia ini tiada yang lebih tahtt daripada peragu

Perasaan asing ini terkadang memberikan manfaat kepada seorang

mukmin yang sadar diri. Jika dia diuji dengan perasaan asing itu, maka ia

bertaubat. Dia mendaparkanmanfa ty^ngagung dari segala sisi. Segala yang

didapatkannya-keburukan akibat maksiat atau kebaikan akibat ks12212n-

menjadi bukti akan kebenaran nabaryaab.

Misalnya, seseorang secara detail mengabarkan kepada Anda, "Di
sepanjang ialanint,Anda akan mendapati tantangan dan bahaya." Saat itu,

Anda ragu dengan kabar orang itu, dan karena itu Anda tetap melewaaialan

itu. Saat Anda melewati jalan itu, Anda menyadari kebenaran kabar yang

disampaikannya, meski sebelumnya Anda ragu dengan kabarnya. Sebaliknya,

kini Anda menempuh ialan la,n y^ng ama'n karena Anda membenarkan

kabar yang disampaikannya. Di ialan ini, Anda sama sekali tidak mendapati

tantarng n danbahaya. Dalam kasus ini, meski Anda dapat membuktikan

kebenaran kabar tetsebsl-[216n2 Anda mendapatkan ks5gl2rn212n-m2k2

pengetahuan Anda akanbahaya itu sangat umum.

sos

Ka'ab bin Malik mengatakan, 'Aku menemui Rasulullah W, lalu

nengacapkan salam kEada beliau saat beliau berada dalan najelisryta selepas shalat.

Aku bertanla kepada dii sendii (dalan hati), 'Apakah beliaa akan mengerakkan

bibir untuk menjawab salamka atau tidak?" Ucapan Ka'ab ini menjadi dalil,

bahwa menjawab salam yang diucapkan oleh orang yanglayak dihukum

pengasingan tidaklah wajib dijawab.

Ka'ab bin Malik berkata, "Saat keadaan ini telab berlangtunglama di mana

kaum Muslimin bersikap dingin kepadaku, aka berjalan dan menaiki pagar dinding

Abu patadah...." Ucapan ini menjadi dalil akan bolehnya bagi seseorang

untuk masuk rumah sahabat atau tetangga,ilkaia tahu bahwa sahabat atau
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tet^ngg fly^ itu (biasanya) rela dengan ap^ y^ng dilakukannya itu, meski

dengan tidak memintaizrn tetlebih dahulu.

Abu Qatadah berkata kepada Ka'ab bin Malik, 'Allab dan Rasal-Ixjalang

lebih taha. " Ini menjadi dalil bahwa kalimat ini bukanlah kalimat ciptaannya

sendiri. Karena itu, Abu Qatadah tidak berdosa jika mengucapkan kalimat

ini sebagai iawaban atas pertanyaanKa'ab bin Malik, meski sebelumnya ia

bersumpah untuk tidak berbican denganKa'ab bin Malik. Dengan betkata

seperti itu, Abu Qatadah tidak berdosa, 
^pilaglilka 

saat mengucapk^nny^

ra ttdak bermaksud bercakap-cakap dengan Ka'ab bin Malik.

Petani dari Syam berkata, "S iapakablarg bisa menunjukkan padaku seorang

langbernama Ka'ab bin MalikT' Orang-orang memberi tahu petani itu hanya

dengan isyarat, t^npa mengucapkan sepatah kata pun. Ini dimaksudkan

untuk menerapkan hukuman pengasingan bagi Ka'ab. Andai pun mereka

menjawab pefi^fiya n petani itu dengan kalimat, "Italab Ka'ab bin Malik,"
maka ini pun juga tidak dipandang sebagai berbicara dengan Ka'ab. Dengan

berkata begitu, mereka juga tidak dipandang telah melanggar perintah Nabi.

Isyarat yang mereka keluarkan itu lebih merupakan suatu upaya ufltuk

berhati-hati dan menjadi bukti akan kepatuhan mereka pada perintah Nabi.

Karena itu, mereka tidak secara eksplisit menyebut nama Ka'ab bin Malik.

Sebuah pendapat mengatakan, penyebutan sebuah nama (I(a'ab) di hadapan

pemilik nama itu adalah salah satu jenis dialog dengan yang bersangkutan,

apalagpjika penyebutan nama di sini dimaksudkan sebagai dryri'ab (sarana)

menuju naqshud (tujuan), yaitu berbican denganKa'ab.

Surat yang disampaikan taia Ghissan kepada Ka'ab bin Malik adalah

sebuah bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya. Allah menguji keimanan

Ka'ab bin Malik dan kecintaanny^ kepada Allah dan Rasulullah. Ini juga

dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada semua sahabat Nabi bahwa

Ka'ab bin Malik bukanlah sosok manusia yang lemah imannya, meski ia

menghadapi hukuman pengasingan. Dia juga bukan sosok manusia yang

bernafsu mendapatkaniabatan dafl kekuasaan dengan cara meninggalkan

barisan Nabi dan kaum Muslimin serta 
^garna 

Islam. Di sini, Allah

membersihkan Ka'ab bin Malik dari sikap munafik dan menampakkan
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kekuatan iman sefta kejujurannya terhadap Rasulullah ffi. Inilah bentuk

nikmat Allah yang sempurrr ,yangdianugerahkan kepada Ka'ab bin Malik.

Ujian yang diterimanya menampakkan kecerdasan dan kebersihan hattnya,

dengan segala karakter yang timbul darinya. Uiian ini rbant saringan yang

memisahkan kebaikan dari keburukan.

Ka'ab bin Malik berkata, 'Aku pan nenilll dapar api dan membakar sarat

itu. " I) capanini mengisyaratkan upay aKa' ab bin Malik untuk memusnahkan

segala hal yang berpeluang mendatangkan kerusakan dan membahayakan

keyakinannya. Orang yang teguh pendirian tidak menunggu lama untuk

memusnahkan hal semacam ini. Surat raia Ghissan dalam konteks ini ibarat

perasan aflggur yang sudah dekat masanya berubah meniadi atak,atauseperti

buku yang berpotensi mendatangkan kerusakan. Orang yang teguh hatnya

pasti segera memusnahkannya.

Pada waktu itu, Ghissan adalah gelar bagi raia-nia bangsa Arab Syam

yang gemar memerangi Rasulullah ffi. Mereka mempersiapkan kuda-kuda

untuk menyerang beliau.

Syuja' bin Wahb Al-Asadi diutus untuk menemui raia Ghissan

yang bernama Al-Harits bin Abu Syamr Al-Ghissani. Syuia' menyeru

Rafa Al-Harits agar memeluk Islam. Syoiu' berkata, "Aku melihatnya di

sebuah tempat yang bernama Ghuthah, di daeiah Damaskus. Dia sedang

mempersiapkan rumah singgah dan hidangan untuk Kaisar. Ia datangdatr

Hims menuju Eliya. Aku singgah di gerbang kota itu selama dua atau tiga

hari. Aku berkata kepada peniagagerbang, "Aku adalah utusan Rasulullah.

Aku diutus untuk menghadap niakahan."

Penjagabetkata, "Engkau tidak akan bertemu dengannya sebelum ia

keluar pada hari tertentu."

Penjagaitu berasal dari bangsa Romawi. Namanya Mura. Iabenarrya

padaku tentang Rasulullah. Aku pun bercerita padanyz perihal Rasulullah

dan agamayang diserukanflya.Ia gemetar dan menangis, lalu berkata, "Aku

telah membacal<ttab Injil, dan mendapati karakter Nabi ini sepeti yang

engkau ceritakan. Maka, aku pun beriman kepadanya dan membenarkan

sefuannya."
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Semula aku takut peniaga imakan membunuhku. Ternyatz izmemulia-

kanku dan menjamuku dengan baik.

Pada suatu hari, Raja Al-Harits keluar, lalu duduk di singgasananya.la

memakai mahkota di atas kepalanya. Ia mengizinkanku menghadap padanya.

Kepadanya aku serahkan surat Rasulullah.

Raja Al-Harits membaca surat itu, lalu melemparkanflya.Ia berkata,

"Siapakah yang hendak merebut kerajaanku?!" Ia berkatalag, "Aku akan

menemuinya Q.{abi). Meski iabendadi Yaman, aku pasti akan menemoiryu.

Aku mempunyai banyak pengikut." Ia tetap dengan kemarahannya sampai ia

berdiri. Ia memerintahkan agarpelayannya menyiapkan kuda. Laluia betkata,

"Kabarkan pada sahabatmu itu (I.{abi) tentaflg 
^p^y^ng 

telah kau lihat!"

Raja Al-Harits menulis surat kepada Kaisar dan mengabarkannya

perihal kedatanganku. Ia juga mengutarakanranc nayang telah disusunnya

untuk menghadapi Rasulullah ffi. Maka Kaisar menulis pesan Raja Al-Harits,

' J tngan men emui Muhammad ! Menf auhlah darrny al."

Raja Al-Harits bertemu denganku di Eliya, setelah suratnya mendapat-

kan iawaban dari Kaisar. Ia betanya kepadaku, "Kapan engkau hendak

menemui sahabatmu (maksudnya Rasulullah. (Penj) ?"

"Besok," jawabku. Ia memerintahkan pelayannya unnrk memberiku 100

mitsqalemas, dan peniaganya memberiku bekal serta pakaian. Sang penjaga

berkata, "Sampaikan salamku kepada Rasulullah!"

Sesampainya di Madinah, aku menghadap Rasulullah dan menceritakan

^p^ 
yang telah terjadi. Beliau pun bersabda, "Akan hancurlah keniaan

Al-Harits." Aku juga menyampaikan kepada beliau salam peniaga Raja Al-

Harits. Aku ceritakan pula apa yang dtkatakannyatentang Rasulultah. Beliau

pun bersabda, "(Penjaga itu) benar!"

Apayangdinubuwahkan oleh Rasulullah ffi benat adanya. Saat kaum

Muslimin membuka kota Makkah, Raja Al-Harits meninggal dunia. Saat

itulah, raja Ghissan mengirim surat kepadaKa'ab bin Malik dan memanggil

Ka'ab agar menemuin y a. Raia menj anjikan berbagai kebaikan kepada Ka'ab,

agarKa'ab membenci Rasulullah dan agama yang beliau ajarkan.

roiD{D
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Rasulullah ffi memerintahkan ketiga sahabat untuk meniauhi istri-istri

mereka, setelah mereka menjalani hukuman pengasingan selama 40 harl

Perintah ini menjadi semacam kabar gembira akan datangnyaialan keluar

bagi mereka bertiga. Kesimpulan ini didasarkanpada dua alasan:

Pertama, perintah yang betau sampaikan kepada mereka bertiga meniadi

pertanda bahwa beliau berkenan bicara dengan mereka, setelah sekian lama

beliau tidak bicara dengan mereka, baik secara langsung mauPun melalui

utusan.

Kedaa, pedntah untuk menjauhi istri. Perintah ini khusus dituiukan

kepada mereka bertiga. Dengan perintah ini, Rasulullah ffi bermaksud

membimbing mereka untuk betsungguh-sungguh dalam ibadah,

mengencangkan ikat pinggang, dan meniauhi tempat-temPat untuk

bersenang-seflang. Mereka dibimbing menggantikan kesenangan dengan

khusyuk beribadah. Ini meniadi pertanda sudah dekatnya jalan keluar. Ini

juga menjadi pertanda bahwa hukuman tinggal sedikit lagi.

Dari kisah ini, bisa disimpulkan beberapa hal, yakni saat menjalankan

ibadah seseorang harus meniauhi istrinya, sama halny^ sa^t sedang

melakukan ihram, iktikaf, dan puasa. Nabi 16 menghendaki akhir masa

hukuman yang dijalani ketiga sahabatnya itu laksana masa-masa menialani

ibadah ihram atau puasa. Karena sikap welas-asih dan kasih sayang, beliau

tidak menprruh ketiga sahabat itu menjauhi isui dari awal masa hukuman,

sebab batangkali mereka tidak akan sangguP melakukan perintah tersebut'

Karena itu, perintah tersebut disampaikan pada akhir masa hukuman,

sebagaimana seorang jamaah haji diperintah menjauhi istri (maksudnya

tidak melakukan hubungan badan. Penj) saat sedang melaksanakan ihram,

bukan dari sejak awal berkeinginan melakukan ibadah haji.

tso
Ka'ab bin Malik bersujud saat mendengar suara yang menyampaikan

kabar gembira. Ini menjadi bukti yang nyatabahwa suiud biasa dilakukan

para sahabat. Itulah sujud sebagu tanda syukur atas nikmat yang diterima

atilr 
^t^s 

keselamatan dari suatu bahaya. Abu Bakar Ash-Shiddiq bersuiud

saat mendengar kabat kematian Musailimah Al-Kadzab (Sang Nabi Palsu,
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Penj). Ali bin Abu Thalib betsujud saat mendengar berita kematian Dza

Ats-Tsudayyah dari kalangan Khawadj.as'z Jibril menyampaikan kepada

Rasulullah 6 bahwa Allah memberikan sepuluh shalawat kepada orang

yang menyampaikan satu shalawat untuk beliau. Mendengar kabar ini, beliau

bersujud sebagai tanda syukur. Beliau bersuiud saat memberikan syafaat

kepada umatnya, maka Allah melipatkan syafmt itu menjadi tiga kali. Saat

mendengar berita kemenangan tenttr^fly^dalam menghadapi musuh, beliau

pun betsujud. Abu Bakrah berkata, 'Jika Rasulullah ffi menerima kabar

yang membuat beliau senang, maka beliau sujud tersungkuL"ae: Semua yang

disampaikan di atas adalah atsar sahlh yang tak bercela.

Para sahab^t y^ng memiliki kuda memacu kuda-kudanya untuk

menyampaikankabx gembfua kepada Ka'ab. Sementara itu, sahabat yang

lain meneriakkan kabar gembira dari atas bukit agar suaranya terjangkau ke

wilayah-wihyahyangjauh. Apa yang mereka lakukan itu menjadi pertanda

bahwa mereka menaruh perhatian besar pada kebaikan, berlomba untuk

melakukan kebaikan, dan bedomba untuk saling menyampaikan kabar

gembira.

Ka'ab melepas pakaannya., lalu memberikannya kepada orang yang

menyampaikan kabar gembira padanya. Apa yang dilakukan Ka'ab ini
menjadi pertanda bahwa memberi sesuatu kep ada onagyangmenyampaikan

kabar gembira adohh salah satu akhlak terpuji. Hal itumetupakan tradisi

manusia-manusia bermartabat. Haij{ bin Alath menyampaikan kabar

gembira kepada Al-Abbas. Kabar itu bersumber dari Rasulullah 6.
Mendengat halitu, Al-Abbas membebaskan budaknya. Apa yang dilakukan

Ka'ab juga menjadi dalit akan bolehnya memberi semua pakaian kepada

sang pembawa kabar gembita.

Pedstiwa di atas menjadi dalil tentang sunnahnya mengucapkan

tahni'ah (selamat) kepada orang yang mendapatkan nikmat-diniyah (nikmat

yang berkaitan dengan perkara agama). Peristiwa tersebut juga menjadi

482 AbrD d (1 / 1 -7, 108). Syaikh Asy-Syakir (848) berkata, "Sanadnya sahih."

483 Diriwyatkan Abu Dawud (2774) dalamJihad, Bab Sujud Syukur, oleh At-Tirmidzi (1578) dalam As-Siyar,

Bab Keterangan tenangSujud Syukur.Iamengaakan, "Ini adalah hadits hasan-ghari\ kami tidakmengetahui

ialurnya selain lalutini." Diriwayatkan pula olehlbnuMaiah (139a) dalam Mcnegakkm SbalatdanAmabb Suah
di dahnrya,Btb Hal-hajangBerkzitan dcngar Sbalat dan S$d Syktr
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dalil tentang sunnahnya berdiri untuk menyambut kedatangan ofang yang

menerima nikmat tersebut serta menyalaminya. Semua itu hukumnya

sunnah-mustahabbah untuk dilakukan. Hal yang sama iuga boleh dilakukan

terhadap a,zilrg yafrg mendapatkan nikmat-duniawiyah (nikmat yang

berkaitan dengan pefkara dunia). Saat tahni'ah itu, hendaknya mengatakan,

"selamat atas anugerah yangAllah berikan kepadamu," atau mengatakan

kalimat lain yang semisal. Itu adalah bentuk Pengagungan terhadap nikmat

Allah dan doa bagi yang menerimanya.

Peristiwa tersebut juga meniadi bukti bahwa hari terbaik bagi

seofang hamba adalah hari saat ia bertaubat kepada Allah dan hari saat

Allah menerima taubatnya itu. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi 6,
,,Berbahagialah dengan datangnya hari terbaik dalam hidupmu, semeniak

engkau dilahirkan ibumu!"

Ada yang bettanya, "Bagumarra mungkin hari tersebut meniadi hari

yang lebih baik daripada hari saat Ka'ab masuk Islam?"Jawabnyaadalah,hai

taubatnya Ka'ab menyempurnakan hari keislamannya. Hari saat ia masuk

Islam adalahawal kebahagia rrny^. Sementara hari saat ia bertaubat adalah

hari di mana kebahagqannyaitu telah meniadi semPrtna. Hanya Allah-lah

temPat memohon pertolongan....

Rasulullah 6 rurut berbahagia atas kebahagia^ny^ngditerima Ka'ab.

Bahkan, beliau tampak lebih bahagia danpada Ka'ab dan dua sahabatnya.

Saking berbahagianya, waiah beliau tampak bersinat cefah. Sikap beliau

itu meniadi bukti akan sikap kasih-sayang beliau yang sempufna terhadaP

umatnya.

Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu (tanda bukti) taubatku,

aku afn melepaskan seluruh hattaku untuk dishadaqahkan di ialan Allah

dan (asul-Nya.,, TJcrpanKa'ab ini menf adi dalil akan sunnahnya shadaqah

saat taubat.

l|tn

Kisah ketiga sahabat menjelaskan tirgsrryu nilai sikap juiur (shidq).

Kisah tersebut juga mengaitkan kebah^gla n dunia dengan kebahagiaan

akhirat. Dengan sikap jujur, manusia akan selamat dari bencana dunia
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dan akhfuat. Tidakiah Allah menyelamatkan hamba-Nya kecuali dengan

memberinya sifat yang jujur (shidq), dan mencelakakznhamba-Nya dengan

sifat bohong (kadzib). Allah telah memerintahkan hamba-hambaNya

yang berim^n agr berada dalam kelompok manusia-manusia yang jujur

(shadiqin). Dia berfi rm an: " Hai orang-oran g yang beriman, bertakwalah

kepada Aliah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (rir.)."
(At-Taubah:119)

Allah membagi hamba-hambaNya ke dalam dua kelompok, yakni

kelompo k s l' a d a' @ ahagSa) dan a y q j a' (s engs ara) . Kelom p ok s u' a d a' adalah

orang-orang yang memiliki sifak jujur dan tasdiq (membenarkan yang haq).

Sedangkan, kelompok all q, a' adalah orang-otang yang mendustak afi y 
^ng

haq. Ini adalah pengelompokan atas dasar logika sebab-akibat. Kebahagiaan

berkaitan dengan sifat jujur dan tasdiq. Sedangkan kesengsataan berkaitan

dengan sifat dutsa dan takd{b.

Allah tk mengabarkan bahwa pada Hati Kiamat kelak tiada yang

memberi menfaat bagi seorang hamba selain sifat sidiq-nya.Dta menandai

orang-orang munafik dengan karakter khasnya, yaitu dusta dalam perkataan

dan perbuatan. Semua celaan yang dialamatkan kepada orang-orang munafik

berpangkal pada karukter mereka yang gemar berdusta dalam perkataan

dan perbuatan.

Sifat jujur (sidq) berfungsi sebagai "kurir" yang membawa iman. Sifat

iujw adalah tanda yang membuktikan adanyaiman Sifat jujru bak kendaraan,

supir, pemimpin, hiasan, ataupakuan bagi iman. Sifat jujur bahkan adalah

inti atau toh dari iman inr sendiri.

Dusta adalah antonim dari iman, sebagaimana halnya syfuik adalah

antonim dari tauhid. Karena itulah, dusta dan iman tidak akan pernah

bertemu; keberadaan yang satu akan selalu menafikan keberadaan yang lain.

Dan, Allah Subbanabu telah menyelamatkan ketiga sahabat Nabi dengan

sifat fufur yang mereka miJiki, dan mencelakakan kaum nakhallafun yang

lain karena dusta mereka. Setelah nikmat yang berupa Islam, tiada nikmat

lain yang lebih utama daipada nikmat yang berupa kejujuran, y^ng mana

kejujuran menjadi semacam "makarrzn" yang menghidupkan keberislaman
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seseorang. Tidaklah ada bencan^y^nglebih berat dartpada bencana yang

berupa dusta, karenz dusta adalah penyakit yang merusak keberislaman

seseorang. Hanya Allah-lah tempat kita meminta pertolongan.

Allah $6 berfirman: "SesangubnyaAllah nlah neneima taubatNabi, orang-

orangMabajirin dan orang-orangAnsharlangnengikati Nabi dalam masa kesulitan,

setelah bati segolongan dai mereka harzpir berpaling, keruudiaru Allah meneina

taubat mereka itu. SuunggubryaAllah MahaPengasih lagi Maha Perytayngkepada

m e re ka. " (At-Taub a}rz ll7 )

Dalam 
^y^tiri,Allah 

memberitahu hamba-hambaNya akan nilai dan

keutamaan taubat. Taubat adalah puncak dari kesempurnaan manusia yang

bedman. Allah menganugerahkan kepada mereka kesempurn zan ini pasca

terjadinya perang terakhir, yaitu setelah mereka menialani ufian berat, setelah

mereka mempertaruhkan ji'wa, hana, dan tempat tinggal karcna Allah.

Tujuan akhir merekaadalah diterimanya taubat oleh Allah. Oleh karena itu,

Nabi ffi menganggap hari diterimanya taubat Ka'ab sebagai hari terbaiknya

semenjak ia dilahirkan oleh ibundanya. Keagungan taubat seperti ini tidaklah

bisa diketahui kecuali oleh orang yang mengenal Allah dengan benar, serta

mengetahui hak-hak-Nyz yztrg hatus ia tunaikan, mengetahui hak-Nya

untuk disembah, dan mengetahui diri sendiri (sifat dan perbuatannya).Dia

mengetahui bahwa aktivitasnya dzlam menyembah Allah ibarat setetes air

di tengah samudera. Attinya, ibadahnya tidaklah sebanding dengan segala

karunia yang telah diterimanya dari Allah. Itu pun bila ibadahnya bersih

dari segala yang merusak, baik y^ng tamp^k maupun yang tersembunyi.

Oleh karena itu, Mahasuci Allah yang menganugerahkan ampunan dan

kasih-sayang kepada hamba-hambaNya. Jika tidak karena ampunan dan

kasih-sayang-Nya, niscaya celakalah para hamba itu.

Jika Allah menghukum hamba-hambaNya yang di langit maupun bumi,

hal itu tidak berarti Allah telah berbuat zhahm terhadap mereka.Jika Allah

memberikan rahmat ftasih-sayang)-Nyu, maka rahmat-Nya itu lebih baik

daripada amal ibadah hamba-Nya. Dan, tidaklah hamba itu semata-mata

diselamatkan oleh amal ibadahnya sendid, tetapi lebih karena rahmat-Nya

belaka.
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Renungkanlah, Allah mengulangi penedmaan-Nya atas taubat mereka

sebanyak dua kali, pada alal dan akhir 
^yat. 

Pert^ma, Dia menerima

taubat mereka dengan memberi mereka taufq agar bertaubat. Kedua, di

saat mereka telah bertaubat, maka Dia menerima taubat tersebut. Dia-lah

yang memberi taufiq pada mereka untuk melakukan taubat, dan setelah itu

Dia memberikan kemurahan-Nya dengan menerima taubat mereka. Setiap

kebaikan itu berasal dari Allah (ninbu), dengan Allah (bibD,rnilik-Nya (ahu),

dan berada dalam kekuasaan-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada

hamba yang dikehendaki-Nya sebagai bentuk ihsan dan kemurahan-Nya.

Dia pula yang menghanmkart kebaikan bagi orang yang dikehendaki-Nya

sebagai tanda kebijaksanaan dan keadilan-Nya.a8a

Abu Bakar Ash-Shiddiq Menunaikan tbadah Haji
Tahun ke-9 Pasca Kedatangannya dari Tabuk

Ibnu Ishaq berkata, "Kemudian Rasulullah 6 menetap di Madinah

sepulangnya dan Tabuk pada akhit Ramadhan, Syawal, dan Dzulqa'dah.

Kemudian beliau mengutus Abu Bakar sebagat anirul bE $epala rombongan

haji) pada tahun ke-9. Dia diutus agar memimpin haii yang dilakukan kaum

Muslimin, sementara oraflg-orang musyrik berada di dalam rumah-rumah

mereka. Maka keluadah Abu Bakar bersama kaum Mukminin."ass

Ibnu Sa'di berkata, "Abu Bakar keluar bersama 300 orang dari Madinah.

Bersamanya, Rasulullah ffi mengirimkan2} unta. Beliau mengikat unta-unta

itu dengan tangan beliau sendiri. Dalam rombongan itu ada pula Najiyah

binJundub Al-Aslami. Abu Bakar senditi mengendalikan 5 unta."486

Ibnu Ishaq berkata, "Tutunlah kebebasan yang disebabkzn adanyz

perianiian antar^ kaum Muslimin dengan kaum musyrik. Maka keluarlah

Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu dengan menunggang unta milik

Rasulullah &."487

484 Zud Al-Ma >a/, jilid III, hlm . 572-586 dm 590-592

485 IbnuHisyam (3/ 18'f
486 Ibnu Hisyam, iilid III, hkn. 187

487 IbnuSa'di, jilidII,hlrn. 127
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Tarkilarombongan Abu Bakar tiba di Al-Arai-Ibnu Aid mengatakan

di Dhajnan-ia berpapasan dengan Ali bin Abu Thalib +S yang menaiki unta

Rasulullah W. Tatkala melihatnya, Abu Bakar bertanya, "Adakah engkau

sebagai pemimpin atauyargdipimpin?" Ali meniawab, "Aku sebagai orang

yang dipimpin." Setelah itu, keduanya melaniutk an periatanan.

Ibnu Sa'di berkata, "Abu Bakarbefianya kepada Ali bin Abu Thalib,

"Apakah Rasulullah 6 mengutusmu untuk menunaikan h$1?"

Ali menjawab, "Tidak. Namun, beliau mengutusku agar membacakan

kebebasan kaum Muslimin dengan selesainya masa perianiianantxa kaum

Muslimin dengan kaum musyrik."

Abu Bakar membimbing kaum Muslimin dalam menunaikan haii.

Tatkalatiba Hari Raya Qurban (Yaum an-Nahr), Ali bin Abu Thalib berdiri.

Sebagaimana ymtg diperintahkan oleh Rasulullah 6, Ali menyampaikan

kepada kaum Muslimin (saat sedang melakukan lempat janrah) tentang

berakhknya masa perianjian dengan kaum musyrik. Ali berkata, "lVahai

manusia, tidaklah masuk ke dalam surga orang yangkafir. Setelah tahun

ini, tidaklah ada kaum musyrik yang menunaikan haji. Tiada lagi orang yang

melaksanakan thawaf dalam keadaan telanjang. Barangsiap a y^ngmemiliki

petianiian dengan Rasulullah W, maka telah betakhklah masa periar\ian

tersebut."a88

Al-Humaidi berkata, "Su$ran berkata kepada kami, "Abu Ishaq A1-

Hamdani menceritakan kepadaku d^rt ZoldbnYutsai'. Zudbetkata, "Katni

bertanya kepadaAli, "Dengan bekal apa engkau diutus oleh Rasulullahsaat

musim haji ini?"

Ali menjawab, "Aku diutus dengan membawa emPat pesan, yakni

tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Tiada lag1. orxrg yang

melaksanakan thawaf dalam keadaan telaniang. Tidaklah bertemu seorang

muslim dan kafir di dalam Masiidil Haram setelah tahun ini. Barangsiapa

yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah W,mtkatelah berakhitlah masa

perjoajiantersebut. Barangsiapa tidak memiliki perf anjian dengan Rasulullah,

maka waktu yang tersisa untuknya adalah 4 bulan.ase

488 Ibnu Sa'di iilid II, hlm. 127

489 MusnadAl-Humaidi, hlm. 48
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Dalam l<ttab Shabih Al-Bukbari dan Sbahib Muslin dinyatakan, Abu
Hurairah berkata, "Saat musim haji tersebut, Abu Bakar mengutusku dalam

kelompok orang-oran g y 
^rtgbertugas 

menyamp aikan berita. Mereka diutus

pada Hari Raya Idul Adha untuk menyampaikan berita di Mina. Mereka

mengatakan, "Setelah tahun ini, janganlah ada seorang musyrik yang

menunaikan ibadah hajl Janganlah orang yang telanjang melaksanakan

thawaf." Kemudian Rasulullah ffi mengutus Ali bin Abu Thalib unruk

menyusul Abu Bakar. Beliau menyuruh Ali menyampaikan berita tentang

kebebasan dari perjaniian dengan kaum musyrik." Abu Hurairah berkata,

"Bersama kami Ali menyampaikan di Mina, padaHaiRaya Idul Adha, berita

tentang kebebasan dari perjanjian dengan kaum musyrik, dan agar orang

musyrik tidak menunaikan haji setelah tahun ini, dan 
^g^r 

or^ngtelanjang

tidak melakukan thawaf di Ka'bah.ae0

Kisah di atas menjadi dalil bahwa hariRaya Haji Besar adalah Yaum

Nahar (hari penyembelihan kurban). Paraulama berbeda pendapat dalam

melihat hajiyang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adakah ibadah

haii yang dilakukannya itulah yang menggugurkan kewajiban, ataukah haji
wada'yang dilakukan bersama Nabi ffi. Dalam hal ini ada dua pendapat,

dan pendap^t yang shahih adalah pendapat kedua. Dua pendapat di atas

didasarkan pada dua argumentasi berbeda.

Pertama, apakahibadah haji itu diwajibkan sebelum teriadtnyaperistiwa

haji wada'?

kdua, apakah ibadah haji Abu Bakar Ash-Shiddiq itu dilaksanakan pada

bulan Dzulhij j ah, ataukah pada bulan Dzulqa'dah karcnapengundura fl y^rtg

dengannya kaumJahiliyah mengakhirkan bulan dan mengawalkannya? Ada

dua pendapat dalam hal ini, sementara pendapat yang kedua disampaikan

oleh Mujahid dan beberapa oranglainnya.

Atas dasar alasanitu, Nabi ffi tidak menunda untuk melaksanakanhaii,

satu tahun kemudian, pasca ibadah haji ini diwajibkan oleh Allah. Sebaliknya,

beliau langsung melaksanakan ibadah haji pada tahun diwajibkannya.

Keputusan inilah yang paling layak dengan sifat dan kondisi beliau.

490 Diriwayatkan oleh: Al-Bukhan dalam Shalat,btb tenttngAnatlangHarus Dituap, oleh Muslim dalam Hgi,
bab tentang tidak bolehnya orang musyrik menunaikan haji.
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Sebagian orang berpendapat bahwa ibadah haji diwajibkan pada

tahun keenam, ketujuh, kedelapan, atau kesembilan. Mereka tidak hanya

berargumentasi dengan satu dalil saja. Dalil utama yang mereka ajukan

adalah, "Ibadah hayi diwajibkan pada tahun keenam dengan dalil firman

Allah: 'Dan sempurnakanlab ibadab haji dan umrah karena Allab...." (N-
Baqarah:196)"

Ayat di atas diturunkan di Hudaibiyah pada tahun keenam. Ayat ini

bukanlah dalil yang mewajibkan ibadah haji untuk kali pertama,karena ia

memerintahkan untuk menyempurnakan haii bagi yang melaksanakannya.

Dengan demikian, bagumana 
^y^t 

inl dijadikan sebagai dalil akan kali

pertama haji diwaiibkan? Ayat yang mewaiibkan ibadah haji untuk kali

pertama turun pada akhit tahun kesembilan, saat Nabi i{B mengfuimkan

para utusan (duta) ke berbagai negeri. ."...Mengejakan b/i adalah kewajiban

manusia terhadap Allab,labu (bagi) o.rangltang sangup mengadakan peialanan ke

Baitilllah." (Ali Imranz 97)ae1

Kedatangan Para Utusan Bangsa
Arab Kepada Rasulullah

Ibnu Ishaq mengatakan, "Rasulullah ffi telah membuka kota Makkah;

pasca terjadrnya Perang Tabuk; dan Bani Tsaqif menyatakan masuk Islam

dan menyatakan sumpah setia (baiat). Setelah kejadian semua peristiwa ini,

datanglah kepada beliau para utusan bangsa Arab dari berbagai penjuru.

Mereka menyatakan masuk Islam secara berbondong-bondong.

1. Kedatangan Utusan dari Tsaqif

Musa bin Uqbah mengatakan,'Abu Bakar memimpin kaum Muslimin

dalam menunaikan ibadah haii, dan datanglah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi

menemui Rasulullah ffi. Urwah bin Masud meminta izinkepadaRasulullah

ffi untuk kembali menemui kaumnya." la mengatakan, "Maka datanglah

para utusan mereka. Dalam rombongan itu ada Kinanah bin Abdi Yalail

yang menjadi pemimpin mereka saat itu. Ada pula Utsman bin Abi Al-Ash

497 ZadulMt't{ iilid III, hlm. 593-595
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yang merupakan utusan paling muda.MakaMughirah bin Syu'bah berkata,

"Wahai Rasulullah, "Aku akan menemui kaumku dan ingin memuliakan

mereka, karena aku telah melakukan kesalahan pada mereka."

Rasulullah ffi bersabda, "Aku tidak melarangmu memuliakan kaummu.

Tetapi, temuilah mereka di tempat mereka bisa mendengarkan Al-Qur'an."

Mughitah adalah seorang pekerja pada Bani Tsaqif. Suatu ketika,

rombongan Bani Tsaqif pulang dari Mudhar. Saat mereka sedang beristirahat

di suatu tempat, Mughirah menyerang mereka yang sedang tidur. Ia
membunuh mereka dan membawa hatta meteka kepada Rasulullah &.Maka
bersabdalah Rasulullah 6, "Aku menerima keislamanmu, tetapi aku menolak

hatayangengkau bawa. Sesungguhnya kami tidak mau berkhianat." Beliau

menolak membagi horta yangdibawa oleh Mughirah.

Rasulullah ffi menerima utusan dari Tsaqif di dalam masjid. Beliau

mendirikan untuk mereka kemah-kemah (dekat masjid) agar meteka bisa

mendengar bacaan Al-Qur'an dan melihat bagaimana kaum Muslimin

melaksanakan shalat.

Rasulullah 6 tidak menyebut numanya sendiri di dalam khutbah.

Ta*ala utusan dari Tsaqif mendengar hal itu, mereka berkata, "Beliau

memerintah kita agat bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Namun,

dalam khutbahnya, beliau sendiri tidak bersaksi bahwa beliau adalahutusan

Allah."

Saat mendengar ucapan mereka, Rasulullah 6 bersabda, "Aku adalah

orang pertama yang betsaksi bahwa aku adalah utusan Allah."

Para utusan Tsaqif itu selalu berada di sisi Rasulullah 6 setiap hari.

Mereka meninggalkan Utsman bin Abi Al-Ash sendidan dalam kendaraan,

karcnamenruut mereka Utsman adalah utusan yang paling muda. Setiap kali

utusafl itu kembali ke tempat Utsman berada, ia pergi menemui Rasulullah

Qrt'".r. Utsman berkali-kali menemui beliau sampai ia memahami 
^guna

dengan baik. Saat ia mendapati beliau sedang tidur, ia belajar pada Abu

Bakat. Utsman merahasiakan apa yang dilakukannya ini pada pala utusan

yanglun. Hal ini membuat Rasulullah 6 kagum dan mencintunya.
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Para ufirsan botak-balik menemui Rasulullah 6. Beliau menyeru mereka

agar memeluk Islam, dan menerima seruan beliau. Kinanah bin Abdi Yalail

berkata, "Apakah Tuan akan menjadi Pemutus perkara kami sampai kami

kembali kepada kaum kami?"

Beliau menjawab, "lya. J*a kalian mengakui kebenaran Islam, maka

aku akan menjadi pemutus perkan kalian. Jika tidak, maka dada damai

z"lrttzr^ aku dan kalian."

Kinanah betkata, "Apakah pendapatTuan tentang zina? Kami adalah

kaum yang berkelata, dan kami sangat pedu berbuat z'rra,."

Rasulullah 6 menjawab,"Z'tnadiharamkan atas kalian, karenaAllah 38

berfirman, 'Danjanganlab engkau mendekati qina!Sesunguhnla {na int adalah

suatu perbuatanyry kii. dar suabt jalanlang buntk " (Al-Israa': 32)

Para utusan bertarya, "Apakah pendapat Tuafl tentang riba? Sesung-

guhnya semua harta kami berasal dari riba."

Rasulullah 6 bersabda, "Yang menjadi hak kalian adalah modal

pokokae2 kalian. Sesungguhnya Allah d# berfirman, "Hai lrarrg-orangyang

beriman, bertakwalah kepada Allah dan tingalkan sisa riba (yang belun dipungut)

jika kann nrafig-nrarrgyaflg beriman." (Al-Baqanh: 27 8)

Para utusan bertanya, "Apakah pendapat Tuan tentang khamer?

Sesungguhnya khamet adalah minuman penduduk negeti kami' Kami

sangat memedukannya."

Rasulullah 6 rnenjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya."

Lalu beliau membaca ryat, 'Ilai lrang-lrarrgJang beiman, sesurguhnla

(neninun) khamar, bejd| (berkorban untttk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adakh terrzasuk perbuatan setan. Maka jaubikh perbuatan-perblatan itu

agar kamtt nendapat kberuntungan." (Al-Maa'idah: 90)

Mereka kembali ke tempat mereka dan berbic^ra s^br sama lain.

"Celaka, kita takut jika kita bertentangan dengannya pada suatu hari

sepeti hari Makkah. Pergilah padmya untuk menuliskan apt yang telah

kita tanyakan padanya."

492 Harta asal sebemum ditambah dba.
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Mereka pun menemui Rasulullah ffi. Mereka berkata, "Ya, apa yang

Tuan perintahkan kami laksanakan. Tidakkah Tuan melihat (p^t""g) rabbab.

Apa yang semestinya kami lakukanpadanya?"

Rasulullah ffi menjawab, "Hancurkan!"

Mereka berkata, "Kami tidak akan menghancurkafifly^. Jika rabbah

tahu Tuan akan menghancurkannya, maka ia akan membunuh pemiliknya

(rabbah)."

Umar bin Al-Khathab berkata kepada Kinanah bin Abdi Yalatl,

"Celakalah engkau, wahai Putra Abdi Yalail. Betapa bodohnya engkau ini!

Rabbah iru hanyalah sebuah batu!"

Mereka berkata kepada Umar bin Al-Khathab, "Kami tidak bertanya

padamu, wahai Putra Khathab."

Mereka berkaa kepada Rasulullah ffi, 'Tuan sayalah yang menghancurkan

rabbah. Kami tidak akan menghancurkunnya. selamanya."

Rasulullah ffi bersabda, "Aku akafl mengutus kepada kalian seseorang

yang menggantikan kalian untuk menghancurkannya."

Kinanah bin Abdi Yalail berkata, "Izinkan kami pulang ke negeri

kami sebelum kedatangan utusan Tuan. Kemudian perintatrlah utusan itu
agar mengikuti fefak kami, karena kamilah yang lebih tahu tentang kondisi

kaum kami."

Rasulullah ,ffi meluluskan permintaan Kinanah. Beliau memuliakan

Kinanah dan rombongannya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, utuslah

kepada kami seorang lelaki yang mengimami kaum kami!"

Rasulullah ffi kemudian mengutus Utsman bin Abi Al-Ash. Beliau

melakukan hal ini katena dalam pandangan beliau Utsman adalah sosok

lelaki yang rajin dalam mempelaiari Islam. Sebelum meninggalkan Rasulullah

ffi, Utsman telah belajar beberapa surat Al-Qur'an.

Kinanah bin Abdi Yalail berkata, "Aku adalah orang yang paling

berpengaruh di Tsaqif. Rahasiakanlah apa yang terjadi pada kita! Buadah

penduduk Tsaqif takut dengan 
^nc^maflperang! 

Katakanlah kepada mereka,

Muhammad telah meminta sesuatu yang kita abaikan! Dia meminta kita
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untuk menghancurkan Latz. danU zza;dia meminta kita agar mengharamkan

khamer dan zina; dan dia meminta kita melepaskan harta riba."

Kaum Tsaqif menyambut kedatangan para rombongan saat mendekati

kota. Saat mereka melihat rombongan tiba dengan tanda-tanda membawa

kekalahan, sebagian di antata mereka berkata kepada kauzannya, "utusan

kalian datang dengan kabar yang tidak menyenangkan. Mereka tidak

membawa kabar baik."

Sementara itu, para utusan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki.

Mereka berjalan menuju tempat Lata. Lata adalah nama sebuah patung

yang berada di puncak Tha'if. Patung ini ditutup dengan kain dan diberi

persembangan hewan sebagaiman^ luga diberikan pada Ka'bah. Tatkala

rombongan telah dekat dengan patung: seseorang dari Tsaqif berkata,

"Mereka mendatangi Lata tidak dengan cara seperti biasa."

Kemudian setiap utusan dalam rombongan itu pulang ke tumah

keluarganya masing-masing. Setiap utusan didatangi oleh tokoh masyarakat-

nya. Merek a bertany a, " Apa yang kalian dapatkan di sana? Apa y ang kalian

bawa pulang?"

Utusan itu berkata, "Kami telah bertemu dengan seorang lakiJaki yang

keras hati, meminta apa saja yaflg dikehendakinya dari kia. Ia membawa pedang

bangsa Arab dan bangsa lain telah tunduk padanya. Mereka menyampaikan

pada kami hat-hal sulit merobohkan Lata danU zza,meninggalkan hata riba

dan mengambil modal pokok kalian, dan mengharamkan khamer sertazina."

Orang-orang Tsaqif berkata, "Demi Allah, sampai kapan pun kami

tidak bisa menerima semua ini."

Sang utusan berkata, "Perbaikilah senj ata-sen jata kaltanl Bersiaplah

untuk berperang. Songsonglah mereka dan perkuadah benteng kalian!"

Orang-orangTsaqif melakukan persiapan perang selama dua atau tiga

hari. Namun, Allah telah membuat hati mereka galau dan kacau. Mereka

berkata, "Demi Allah, tidaklah kita memiliki kekuatan untuk melawannya

S,asulullah). Semua bangsa Arab telah tunduk padarrya. Temuilah ia! Berilah

apz- y^ngia minta! Berdamailah dengannya!"
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Saat melihat orang-orang Tsaqif lebih memilih berdamai daripada

perang, sang utusan berkata, "Sebenarnya, kami telah membuatpe\anjian
dengannya. Kami telah membennya sesuatu yang kami sukai. Kami telah

menyampaikan kepadany^ sy^rat-syaet yang kita tuntut. Kami menilainya

sebagai manusia yang paling takwa, paling menepati janji, paling penyalyang,

dan paling jujur. Kami, dan juga kalian, telah diberi keberkahan, berkat

perialanan kami menemuinya dankarcna kesepakatan yang telah kami buat

dengannya. Maka, songsonglah anugerah Allah ini!"

Seseorang berkata, "Mengapa engkau sembunyikan dad kami kabar

baik ini? Mengapa engkau membuat kami begitu khawatit dengan perang

yangakan terjadi?"

Sang utusan menjawab, "Kami ingm AUah membuang kocongkakan

setan dari hati kalian."

Akhirnya, mereka menerima keputusan itu. Mereka menunggu

perkembangan selanjutnya dalam beberapa hari.

Kemudian datanglah para utusan Rasulullah 6. Mereka dipimpin

oleh Khalid bin Al-Walid. Dalam rombongan itu hadir pula Mughirah bin

S1,n'bah. Setiba diTsaqif, para utusan tersebut menuju tempat patungLatz.

Mereka bermaksud menghancurkan patung itu. Penduduk Tsaqif 
-mulai

dari kaum lakiJaki, perempuan, dan anak-v1aL- berkumpul. Mughfuah

pun berdiri dan mengambil kapak.Iaberkata kepada para sahabatnya,

"Demi Allah, aku benar-benar akan membuat kalian tertawa karena

perbuatan orang-orangTsaqif. Ia mulai memukul, tetapi ia sendiri yang jatuh

tersungkut. Maka penduduk Tsaqif yangberkumpul di situ menjadi gaduh.

Mereka berkata, "semoga Allah mengutuk Mughirah! Ia tentu akan dicekik

penjaga patung itu." Mereka senang melihat Mughirah jatuh tersungkur.

Mereka berkata lagi, "Siapa saja di 
^nt^r^kahan 

yang mau maju, majulah!

Berusahalah untuk menghancurkan patung itu. Demi Allah, dia tidak akan

mampu melakukannya."

Dalam keadaan seperti itu, bangkidah Mughirah. Ia berkata, "Semoga

Allah memburukkan rupa kalian, wahai orang-orang Tsaqif. Patung itu
hanyalah sebuah batu dan lumpur yang hina. Songsonglah ampunan Allah,
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dan sembahlah Dia!" Setelah itu, ia menghancurkan pintu dan merusaknya.

Ia menaiki pag r diikuti oleh beberapz sa.habatnya. Kemudian, mereka

menghancurkan patung-patung itu satu demi satu hingg rata dengan tanah.

Juru kunci tempat patung itu berkata, "Pimpinan patung yang ada dr

bawah bangunan ini marah besar. Maka telanlah orang-orang ini!"

Mendengar ucapan sang iuru kunci, Mughirah berkata kepada Khalid,

"Biarkan aku menggali dasar bangunan ini!" Ia menggali dasar bangunan

itu, mengelu arkan tanah-tanahnya, melepaskan perhiasan dari patung yang

ada d:.dalamnya, serta melepaskan pakaian yang digunakanpadapatung itu.

Tercenganglah orang-orang Tsaqif demi melihat keiadtan itu. Para

utusan kembali menemui Rasulullah ffi. Kepada beliau mereka menyerahkan

perhiasan dan pakaian bekas patung tersebut. Beliau membagikan perhiasan

itu kepada sahabat. Beliau bersyrkur kepada Allah yang telah menolong

nabi-Nya dan memuli akan agama-Nya. Menurut berita, beliau memberikan

perhiasan itu kepada Abu Su$ran bin Harb. Ini adalah perkataan Musa bin

Uqbah.

Ibnu Ishaq menduga, Nabi ffi datangdaiTabuk pada bulan Ramadan.

Pada bulan itu pula, utusan Tsaqif menghadap beliau.ae3

Kami riwayatkan di dalam Slnan Abi Dawud, dari Jabir. Ia berkata,

"Kaum Tsaqif mensyaratkan kepada Nabi ffi agar merekaidakdiwajibkan

membayar zakatdantidak berjihad. Maka Nabi ffi bersabda, "Mereka akan

membayar zakat. dan berjihad setelah mereka memeluk fslam."aea

Kami riwayatkan pula di dalam Sunan Abi Dauud Atb-Thaytisi, da:1_

Utsman bin Abi Al-Ash, bahwa Nabi ffi memerintahnya^gar membangun

Masjid Tha'if di lingkungan orang-orung jzhat di kalangan penduduk

Th^'if.4es

Dalam l<ttab Al-Magbaqi, -tJ-Mr,t'tamir bin Sulaiman berkata, "Aku
mendengat Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha'ifi meriwayatkan dari

493 Ibnu Hisyam, iilid 3, hkn. 203

494 Ditiwayatkan oleh: Abu Damd (3025) dalam pempembahasan tentang khatai,tmarrh, dan fai', dalam
pempembahasan tentang "Kabar tentang Penduduk Tsaqif " Diriwayatkan pula oleh Ahmad, jilid 4, hlrn. 218

495 Diriwayatkan oleh: Abu Dawud As-Siiistani dalam l<ttab Stnar-nya (450), dalam pembahasan tentang shalat,

dana bab tentang "membangu.n masjid." Al-Albani menilainya sebagai hadits dhaif.
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Utsman bin Abdullah, dari pamannya yang bernama Amtu bin Aus, dari

Utsman bin Abi Al-Ash, ia berkata, "Rasulullah ffi mengutusku, padahal

aku adalah orang yang paling muda di antan enam orang Tsaqif yang

diutus menghadap beliau. Hal itu karena aku membaca sruat Al-Baqarah,

lalu aku mengadu kepada Rasulullah 6, "Sesungguhnya aku sulit membaca

Al-Qur'an." Kemudian sambil meletakkan t^nganny^di atas dadaku, beliau

berdabda, "Hai setan, keluarlah dari dada Utsman!" Setelah kejadian itu,

aku tidak pernah lupa terhad^p apz saia yzngingin aku hafal."ae6

Dalam Shahih Maslim, dad Utsman bin Abi AI-Ash ia berkata, "Aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menjadi penghalang 
^ntar^

aku dan shalatku serta kegiatanku membaca Al-Qur'an.'Beliau bersabda,

"Setan itu bernama Khinzib. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka

berlindunglah kepada Allah dari setan iru (dengan membaca ta'awwad7,

Penf), dan meludahkan ke sebelah kirimu tiga kali!" Aku pun melaksanakan

nasihat Rasulullah 6 tersebut, dan Allah pun menjauhkan setan tersebut

dari diriku."'4e7 4e8

2. KedatanSan Utusan Bani Arnir, Kutukan Nabi pada Amir bin Thufail
dan Arbad bin Qais

Kami meriwayatkan dari kttab Ad-D ala'il karyaAl-Baihaqi, danYazid

bin Abdullah bin Abi Al-Ala', ia berkata, "Ubai betada dalam rombongan

utusan Bani Amir yang menghadap Nabi ffi. Mereka berkata kepada

Rasulullah W, "Engkau adalah tuan-kami, yang berperilaku dermawan

kepada kami. Berhentilah! Berhentilah betkata demikian! Ucapkanlah

dengan perkataan sesuai dengan kebiasaan kalian! Janganlah kalian

mengundang setan. Sebutan "tuan" itu hanya milik Allah."aee

Kami meriwayatkan dari Abi Ishaq, ia berkata, "(Jtusan Bani Amir

menghadap Rasulullah ffi. Dalam utusan itu hadir pula Amit bin Thufail,

Arbad bin Qais bin Juzu bin Khalid bin Ja'far, dan Jabbar bin Sulma bin

496 Al-Baihaqi, Dala'il An-Nubtwah,,ilid 5, 307-308

497 Dirisvayatkan oleh: Muslim, (68/ 2203) tentang "Salam", bab "Betlindung kepada Allah dad setan yang

menimbulkan waswas dalam shalat."

498 Zd Al-Ma'ad, iilid 3, hlrn. 595-600

499 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah, iilid 3, hlrn. 25, dan oleh Abu Damd dalamkttab Ash-S balih

(4021), dan lihat pda Dah'i I An-N t bnttuah, irlu,d 5,blm. 378
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Malik brnJa'f* Mereka bertiga ini adalah pemimpin dan setan kaumnya.

Musuh Allah yang bernama Amir bin Thufail menemui Rasulullah 6. Ia
ingin berbuat lahat kepada beliau. Maka berkatalah kaum itu pada Amir,

"Hai Amir, orang-orang telah memeluk Islam." Ia pun meniawab perkataan

mereka, "Demi Allah, aku telah bertekad urltuk tidak berhenti berusaha

sebelum semua orang Arab mengikutiku. Hatuskah aku berhenti berusaha

dan mengikuti pemuda Arabso0 dari Quraisy ini?"

Al-Arbad berkata, 'Jika kami datang pada lelaki itu, maka aku

mengabaikanmu demi dfuinya. Jika aku melakukan hal itu, maka kalahkan

ia dengan pedang."

Saat para utusan Bani Amit tiba di hadapan Rasulullah m, Amir b etkata,

"Hai Muhammad, berdamailah denganku!"

"Tidak, demi Allah, (aku tidak berdamai) denganmu sebelum engkau

beriman pada Allah."

"Hai Muhammad, berdamailah denganku!"

"Hingga engkau beriman kepada Allah yang tiada sekutu bagi-Nya."

Demi mengetahui Rasulullah ffi menolak tuntutannya itu, Amit berkata,

"Demi Allah, kota ini aku akan hujani dengan pasukan berkuda dan tentara

untuk melawan kamu."

Setelah Amir pergi, Rasululiah ffi berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku

dari perbuatan Amir bin Tufail."5o1

Setelah meninggalkan Rasulullah ffi, Amit berkata kepada Al-Arbad,

"Celakalah kamu, hai Arbad. Di mana saja kamu ini? Mengapa tidak

melaksanakan perintahku? Demi Allah, sebelum ini, di atas bumi tiada

oraflg yang lebih aku segani selain engkau. Demi Allah, untuk seterusnya

aku tidak akan pernah lagi merasa takut padamu."

Arbad berkata, "Aku tak peduli dengan ucaPanmu ini. Jangan melawanku!

Aku tidak berniat melaksanakan perintahmu. Saat engkau berada dalam posisi

^fltara 
aku dan lelaki itu, maka aku akan memukulmu dengan pedang."

500 Yang dimaksudnya adalah Muhammad, Rasulullah 6.
501 Cukupiah Amir bin Thufail sebagai uiian bagiku.
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Mereka keluar, dan pulang menuju tanah leluhur mereka. Di tengah

petjalanan, Allah menimpakan penyakit kusta pada Amir bin Thufai. Ia

tewas di rumah seorang perempuan dari suku Bani Salul. Para utusan yang

lain meneruskan perjalanan hingga tiba di negeri Bani Amir. Penduduk

menyambut kedatangan mereka dengan bertanya, "Pesan aplyangengkau

bawa, wahai Atbad?"

Arbad menjawab, "Ia sungguh mengaiakku menyembah sesuatu

yang-jika berada di dekatku-niscaya aku panah ia, hingga aku berhasil

membunuhnya."

Sehari atau dua hari setelah Arbad mengucapkan lata-kattnya itu, ia

keluar dengan untanya. Allah mengirimkan padanya, jrya pada untanya,

sambaran petir. Petir itu menghanguskan Arbad dan untanya. A$ad adoJah

saudara seibu Labid bin Rabfah. Labid menangis dan meratapi kematian

Arbad.5o2

Dalam l<ttab Sbabih AlBukbai disebutkan bahwa Amir bin Thufail

menemui Nabi 6. Ia berkata kepada Nabi, "Aku beri kamu tiga pilihan:

engkau kuasai penduduk desa dan aku menguasai penduduk baduwi, atau

aku menjadi penguasa setelahmu, atau memerangimu dengan di daerah

Ghathfan dengan seribu tentara laki-laki dan seribu tentara perempuan.

Akhirnya, ia tertusuk di rumah seorang perempuan. Lalu ia berkata,

"Akankah aku mati di rumah seorang perempuan Bani Fulan? Siapkan kuda

untukku!" Kemudian ia menunggang kuda yang disiapkan unnrknya, dan

akhirnya ia mati di atas punggung kudanya."s03

3. Kedatangan Utusan Abdul Qais

Dalam l<rtab Sbabib AlBtkhai dan Shabib Muilim, disebutkan hadits

yang tliriwayatkan Ibnu Abbas. Ia berkata, "IJtusan Abdul Qais menghadap

pada Nabi ffi. Beliau bersabda, "Orang-orang itu datang dari mana?"

Mereka menjawab, "Dafl Rabi'ah."

Beliau bersabda, "Selamat datang, wahai utusan. Kalian tidak akan

dihinakan dan tidak akan menyesal datang ke sini."

502 Ibnu Hisyam,ltJtd3,Hm. 211-212
503 Dirwayatlan oleh Al-Bukhari dilamAl-Magha{, bab "Perang RaiiL, Ra'il, dan Dzalovan'."
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Meteka berkata,'\Wahai Rasulullah, antata.kami dan Tuan dipisahkan

oleh desa yang dihuni oleh kaum kafir Mudharr. Kami tidak bisa menemui

Tuan selain dalam bulan haram (suci). Perintahlah kami dengan perintah

jelas, yangbisa kami iadikan pedoman, yangbisa kami perintahkan juga pada

keturunan kami, yang dengannya kami masuk ke dalam surga."

Beliau bersabda, "Aku perintahkan pada kalian empat perkara, dan

aku melarang kalian dari empat perkan. Aku perintahkan kepada kalian

untuk beriman kepada Allah. Tahukah kalian, apa. afi7nya beriman kepada

Allah? Yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad

utusan Allah, menjalankan shalat, membayar zakat,puasa RamadHan, dan

memberikan sepedima dari ha:.ta rampasan perang. Aku juga melarang

kalian dari empat perkara: yattu duba', hantam, naqir, dan muffit5u Serulah

orang-orang sesudahmu untuk melaksanakan perintah ini."sos

Dalam iwayatnya, Muslim menambahkan dengan kalimar (Orang-

orangberkatQ, "\Wahai Rasulullah, apakah yangTuan ketahui tentang naqir?"

Beliau menjawab, "Tentu saja (aku tahu). (Naqiradalah) jad{d^5 yang

kalian lubangi, kemudian kalian memasukkan ke dalamnya kurma, kemudian

kalian tuangkan ke dalamnya air mendidih. Jika arnya berhenti mendidih,

maka kalian minum air itu. Siapa tahu di antaru kalian anak seseorangy^ng

memukul putra pamannya dengan pedang,s0T dan dalam suatu kaum terdapat

seorang lelaki yang mendapatkan pukulan serupa."

Seseorang b erk^ta, "Aku menyembunyikan naqirkarcna aku malu pada

Rasulullah ffi."

Para sahabat bertanya, "Kalau begitu, dengan alat apa kami minum,

wahai Rasulullah?"

504 Duba'adalah nama wadah yang dibuat dari bahan tengkortk; hantaa adalah nama wadah yang terbuat dari
campuran tanah, rambut, dan damh; naqirtdabhtrma wadah yang dicat dengan ter (gab-gla) dan nuryfat
adalah dahan pohon yangdilubangi dan dijadikan wadah.

505 DirwayatkanolehAl-BukharidaltmAl-Ina4btb"Membryt7/5adalahbagiandariiman,danMuslim(17l
23) dilrmAl-Ina4 Bab: "Perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."

506 Batu, kayu, atau yang seienisnya yang dilubangi.
507 Maksudnya, meminum air dari wadah tersebut menyebabkan mabuk, sehingga orang yang mabuk tersebut

kehilangan akan dan kesadatan, takmampu membedakan yang baik dan buru( hingga bisa iadi tanpa sadar ia
membunuh anak pamannya sendiri. Peni.
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Betau menjawab, "Minumlah dalam wadah-wadah kulit yang telah

disamak, yang diikat pada ujungnya."

Mereka berkata, "Sfahai Rasulullah, di negeti kami terdapatbanyak

sekali tikus, sehingga wadah-wadah kulit tidak tersisa lagi ftarena dirusak

tikus. Penj)."

Beliau menjawab, "Iya, meski wadah itu telah dimakan tikus." Beliau

menyampaikan sabdanya ki dua atau tiga kaii. Kemudian beliau berkata

kepada Asyja bin Abdi AI-Qais, "Sesungguhnya dalam diri kalian ada dua

sifat yang disenangi Allah, yutt hiln (berakal cemerlang) dan anaab (tidak

tergesa-gesa)."soe

Ibnu Ishaq mengatakan, "Seofang Nasrani yang bernama Jarud bin

Bisyr bin Ma'alli menemui Rasulullah ffi.Ia menemui beliau saat sedang

menerima utusan Abdu Al-Qais. Orang Nasrani itu berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku memiJiki hutang. Aku meninggalkan agamaku

dan memeluk agamamu. Berikan iaminan padaku akan kebenaran agamamu

ini!"

Beliau menjawab, "Iya, aku |amin kebenarannya. Sesungguhnyaagama

yang aku setukan padamu lebih baik darrpada 
^g 

m^ lamamu."

Jarud pun memeluk Islam, diikuti pula oleh para sahabatnya.Iaberkata,

"Wahai Rasulullah, tanggunglah kami!"

Beliau bersabda, "Demi AUah, kami tidaklah memiliki sesuatu untuk

menanggung kalian."

Ia berkata, "'lWahai Rasulullah, di negeri kami terdap^tot^f,igy^ngpaling

tersesat. Apakah kami harus kembali ke negeri kami?"

'Tidak. Negerimu adalah bara api."soe

5. KedatanSan Utusan Bani Hanifah

Ibnu Ishaq mengatakan, "Lltusan dari Bani Hanifah menemui

Rasulullah ffi. Dalam rombongan utusan itu hadir pula Musailimah Al-

Kadzab. Mereka singgah di kediaman seorang perempuan Anshar dari Bani

508 Muslim, (18/ 26)

509 Ibnu Hisyam, iilid 3, hlrn. 217-218
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Najar. Para utusan itu mengajak serta Musailimah yang ditutupi dengan

tirai kain, sementara Rasulullah ffi sedang duduk bersama para sahabat

beliau. Di tangan beliau terdapat tongkat pelepah korma. Sesampainy^p^r^

utusan itu di sisi Rasululiah ffi, mereka menutupi Musailimah dengan kain.

Dari tempat tertutup itu, Musailimah berkata dan bertanyakepada beliau.

Maka Rasulullah 6 bersabda, 'Jikalau engkau meminta tongkat yar,g ada

di tanganku ini, niscaya aku tidak akan memberikannya."slo

Ibnu Ishaq berkata, "Berkatalah kepadaku seorang syaikh dari

Yamamah dan dari kalangan Bani Hanifah, "Beliau tidak mengatakan

hal ini. Diduga para utusan dari Bani Hanifah tersebut datang menemui

Rasulullah ffi, sementara Musailimah mereka tinggalkan berada dalam

kendaraan mereka. Saat para utusan itu telah menyatakan masuk Islam,

mereka menunjukkan kepada Rasulullah ffi di mana posisi Musailimah

berada. Mereka mengatakan, "\Wahai Rasulullah, kami meninggalkan seotang

sahabat kami di kendaraan. Ia berada di sana untuk menjaga kendaraan

kami itu. Kemudian beliau memberikan kepada Musailimah sesuatu yang

beliau berikan kepada utusan lain. Beliau bersabda, 'Dia tidak lebih buruk

kedudukanya di antankahan." Maksudnya, ia bukanlah orang yang paling

buruk dalam kemampuan menjaga barang-barang kawan-kawannya.

Kemudian para utusan itu meninggalkan Rasulullah 6. Ia menyampaikan

pemberian Rasulullah ffi kepada Musailimah. Sesampainya dtYamamah,

musuh Allah yang bernama Musalimah itu kembali murtad dan mengaku

dirinya sebagai nabi. Ia berkata, "Aku berbagi dengannya (X.asulullah) dalam

hal kenabian."sll Saat menyebut namaku, bukankah dia telah berkata kepada

kalian, "Dia tidak lebib buruk kedudukanla di antara kalian." Ucapannya itu

menjadi bukti bahwa aku dan dirinya berbagi kenabian."

Setelah berkata demikian, Musailimah membuat sajak. Kepada

mereka, ia membuat bait-bait sajak yang ia jiplak dari ayat Al-Qur'an.

"Tuhan memberikan kenimatan kepada yang bunting. Yang mengeluarkan

nyawa yang bergerak. Dari 
^fltzirz 

kuiit bawah dengan isi lambung." Ia

510 Ibnu Hisyam,,itid 3, hkn. 218-219

511 Malsudnya,MusailimahmenganggapdirinyaseuradenganRasulillahSballalkbs'AlaibinaSallan,siuna-sarra
sebagai nabi. @eni)
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membebaskan mereka dari kewajiban melaksanakan shalat, menghalalkan

khamer danzina. Meski demikian, dia masih mengakui kenabian Rasulullah

ffi. Bani Hanifah mengakui klaim Musailimahiri.sl2

Ibnu Ishaq mengatakan, "Musailimah menulis surat kepada Rasulullah

6. Bunyi suratnya: "DanMusailimah rasul-NyaAllah, kepada Muhammad
rasul-Nya Allah. Ammah ba'du: sesungguhnya aku bersekutu denganmu
dalam urusan agarn . Kami mendapatkan separoh b^g^dan suku euraisy
mendapatkan separoh b^g^. Dan Quraisy bukanlah orang-orangymtg
adil."

utusan Musalimah mengantarkan srrat tersebut kepada Rasululah iffi.
Beliau pun membalas surat tersebut: "Dengan menjtebut namaAlkhlangMaba
Pengaih lagi Maba Penlalang. Dari Mabamnad utusan Allab, kepada Musailinab

ALKadryb (Si Pndrsta) Keselamatan senoga dianugerahkan kepada nrang-lrang

yng mengiktti pxunjuk. Amna badu: rcsunguhnla bumi ini kEunlaan Atkb.
D ipusaka kan-Irja kEada siapa larg di ke h en da ki-l,!ta dai ban b a- h an bal\$a.

Dan kcsudabanyng baik adakb bagi orang-oranglang bertakwa." Peistiwa ini
terjadi pada akhit tahun 10 H.s13

Ibnu Ishaq bekata, "Sa'du bin Thariq menceritakan kepadaku, dari
Salamah bin Nua'im bin Mas'ud, dari ayahnya,iaberkata, "Aku mendengar

Rasulullah ffi bersabda, saat beliau didatangi oleh dua utusan Musailimah
Al-Kadzab. Beliau bers abda, "Apakah kalian berdua mempercay u apa y ang
dikatakan Musailimah?"

Kedua utusan itu menjawab,"Iya,"

Rasulullah ffi bersabda, "Demi Allah, andai saja utusan itu tidak dilat2ng

untuk dibunuh, maka benar-benar telah aku penggal leher kalian berdua."51a

Kami meriwayatkan di dalam Mrsnad.Prbu Dawud Ath-Thayalisi dari
Abu Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, "Dua utusan Musailimah yang bernama
Ibnu Nawwahah dan Ibnu utsal datangpadaRasulullah ffi. Beliau bersabda

kepada kedua utusan itu, "Apakah kalian bersaksi bahwa sesungguhnya aku
adalah utusan Allah?"

Ibnu Hisyam, jiJid 3,Hrn.219
Ibnu Hisyam, jilid 4,hkn. 243
Ibnu Hisyam, iilid 4, l*n. 243

512
513

514
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Kedua utusan menjawab, "Kami bersaksi bahwa Musailimah adalah

utusan Allah."

Maka beliau bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan utusan-Nya,

jika aku dibolehkan membunuh utusan, nsicaya aku bunuh kalian berdua."

Abdullah berkata, "Sunnah menjelaskan bahwa utusan tidaklah boleh

dibuluh."51s

Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Abu Raja' Al-Atharidi, ia berkata,

"TarkalaNabi ffi diutus sebagai nabi, maka kami mendeflgar beliau. Kami

bertemu dengan Musailimah Al-Kadzab, maka kami pun bertemu dengan

apinenka. Dahulu padamasaJahiliyah, kami menyembah batu.Jika kami

i*pui batu yanglebih baik, maka batu yanglamaitu kami buang,lalu kami

ambil batu yang baru tersebut. Jika kami tidak mendapatkan batu, maka

kami mengumpulkan sekumpulan tanah. Kemudian bawakan kambing,

dan kami perah susunya untuk patung tanah itu, kemudian kami bertawaf

di sekelilingnya. Jtka datang bulan Rajab, kami berkata, "Telah datang

bulan yang membebaskan dari perang. Karena itu, kami tidak membiaflicin

tombak atau p^fl h yang berbahan besi, kecuali kami melepaskan dan

melemparnya."sl6

Aku mengatakan, "Dan dalam dua kitab Sbahib, dari hadits Nafi'

bin Jubair, dari Ibnu Abbad, ta berkata, "Musailimah Al-Kadzab datang

ke Madinah pada masa Rasulullah ffi. Ia mengatakan, "J'rka Muhammad

menyerahkan urusannya kepadaku setelah ia (meninggal), niscaya aku

mau mengikutinya." Datang pula saat itu sejumlah besar rombongan dad

kaumnya. Saat itu Nabi ffi datang pula. Bersama beliau hadit pula Tsabit

bin Qais bin Syammas. Beliau hadir dengan membawa sebatang pelepah

pohon ktrma. Beliau betditi di hadapan Musailimah yang dikelilingi oleh

kawan-kawannya. Beliau betsabda kepada Musailimah, "Andaikata engkau

meminta pelepah pohon kurma ini, niscaya aku tidak akan memberikannya

padamu.slT Sekali-kali engkau tidak bisa mencampuri urusan Allah. Jika

515 Musnad Ath-Thayalisi, 251

516 Al-Bukhari (4376) dalat\Al-Magba{, Bab: "Utusan Bani Hanifah"
517 Maksudnya, Rasulullah S tidak akan memberikan batang pelepah kutma-suatu benda yang murah dan

remeh-pada Musailimah, meski ia memintanya. Untuk hal yang sepele saja beliau tidak mempercayakan pada

Musailimah, apalagi iika yang diminta itu adalah urusan agung, yang berkaitan dengan agama Allah. lYallabu

A-hn.Penj.
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engkau berpaling, niscaya Allah akan membinasakanmu. Sesungguhnya

engkau adalah orang yang diperlihatkan padaku dalam mimpi. Dan ini dia,

Ibnu Qais, yang zkan mewakiliku untuk menjawab (segala kebohongan)-

mu." Kemudian beliau perg.

Ibnu Abbas berkata, "Maka aku bertanya tentang sabda Nabi 6 tersebut

yang berbunyi, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang dipetlihatkan

padaku dalam mimpi. (In nakalkd{ uriitu fi bi naa ariitu). " Maka Abu Hurairah

mengabarkan padaku bahwa Nabi tifts bersabda, "Saat aku tidur, aku melihat

di tanganku dua gelang emas. Kedua emas itu membuatku gundah. Maka

dalam tidur itu aku diberi wahyu agat aku meniup kedua gelang itu, dan

terbanglah keduanya. Maka aku mengartikan dua gelang itu sebagai dua

orang pembohong yang datang sesudah masaku. Kedua pembohong itu

adalah mereka berdua; yang pertama Al-Ansi dari Sana' dan yang lainnya

Musailimah Al-Kadzab dari Yamamah."slq Hadits ini lebih sahih daripada

hadits Ibnu Ishaq yang dijelaskan di atas.

Dalam l<ttab Shahib Al-Bukhari dan Shabih Maslim, dari Abu Hurairah,

Rasulullah ffi bersabda,"Saat aku sedang tidur, aku bermimpi mendatangi

gudangnya bumi, maka diletakkanlah di atas dua tanganku dua gelang

emas. Maka hal menjadi masalah besar bagiku dan membuatku gundah.

Maka diwahyukanlah kepadaku agar aku meniup kedua gelang itu. Aku pun

meniup dua gelang itu hingga hilang dari tanganku. Aku artikan dua gelang

itu sebagai dua orang pembohongya,ng ada di dekatku, yang pertama darr

Sana' dan yang lainnya drn Yamamah."5le

4. Kedatangan Utusan Thai'pada Nabi ffi
Ibnu Ishaq berkata, "Telah datang kepada Rasulullah i& utusan dari

Thai'. Dalam rombongan itu terdapat Zaid Al-Khail yang merupakan

petiflgg utusan. Saat mereka bertemu dengan Rasulullah ffi, beliau bersabda

pada mereka dan memaparkan tentang Islam. Maka mereka pun masuk

Islam dan keislaman meteka baik. Beliau bersabda, "Tidaklah disebutkan

518 Al-Bukhad(4373-4374),dtnMrshrnQ273,2274/ 27-22)Bab:"Mknpi-mimpiNabi6"
519 Al-Bukhari (4375) dalam pembahasan tentang "Perang-perang", Bab: Utusan Baru Hanifah, dan Muslim

(227 4), dan Zad, Al-Ma'ad, iilid 3, hlm. 610-613
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padaku nama seorang lelaki Arab yang memiliki keutamaan, kemudian dia

mendatangiku, kecuali aku melihatnya tidak sebaik yang dikatakan orang.

Hal tersebut tidak bedaku b^gtZatdAl-Khail. Apa yang dikatakan orang

tentangnya Zatd ndl-k G"k"p) untuk menggambarkan seluruh keb ail<ar,nya."

Kemudian beliau memberiny 
^ 

n ma Zaid Al-Khair. s20 Bersam a b ehau, Zud

menempuh perialanan yang luas. Kemudian ia meninggalkan Madinah

dan kembali kepada kaumnya. Maka bersabdalah Rasulullah W,"JtkaZztd

diselematkan dari demam Madinah." Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah ffi
menamakannya dengan nama selain "humma", atau "ummi muldam."

SaatZatd tiba di dekat sumber di Naid ytngbernama "Fardah", maka

ia menderita "humma" (demam), hingga ia meninggal di sana. Saat ia

merasakan aialnya telah dekat, Zadbersaiak:

"Apakah kaumku pergi ke arah Timur pada waktu pagi

Sementara aku ditinggalkan di sebuah rumah, di Fardah Naid
lngatlah, beberapa hari, iika aku saklt,
maka seorang pen1uniung (malaikat maut) meniengukklt
pengunjung yang tak bisa dilewati oleh orang-orang yang bersung,6uh-

sung1uh.'e1

Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Ada yang mengatakan bah'wa Zard

meninggat pada akhir masa kekhalifahan Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu

Anhu.s22 Dia memiliki dua anak yang bernama Muknif dan Huraits.

Keduanya juga memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah ffi. Keduanya

juga turut serta dalam perang melawan orang-orang murtad yang dipimpin

Khalid bin Al-!7alid.

Kedatangan Utusan Kindah pada Rasulullah 6
Ibnu Ishaq berkata, "Az-Zvhri bercerita kepadaku, ia berkata, "Al-

Asy'ats bin Qais menghadap pada Rasulullah ffi diidngr oleh 80 atau 60

penuflggang kuda dari Kindah. Mereka masuk masiid Nabi dengan memakai

rambut palsu yang disisir. Mereka berseniata lengkap. Mereka mengenakan

baju besi yang ditutup dengan kain sutra. Saat mereka telah berada di dalam

520 Zaid Al-Khail berari "Zaid Si Kuda." Kemudian katr"SiKtda" (Al-Khaitl.liganti oleh Rasulullah & dengan

"SiB^lk" (Al-Khail.
521 Ibnu Hisyam, itlid 4, hLn. 220, dan Ibnu Sa'du, jilid 1, hlm. 243

522 Al-Isni'abf Ma-rifahAl-Ashha4 iilid 1, hkn. 564
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masiid, Rasulullah ffi bersabdakepada mereka, "Bukankah kalian telah

masuk Islam?"

Mereka menjawab, '"fentu saja."

"Lantls,bagamanahalnya dengan kain sutra yang melilit leher kalian?"

Mereka merobek, melepaskan, dan melempat kain sutra yang mereka

kenakan. Kemudian Al-Asy'ats berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah

putra-putra Akil AI-Murat dan Tuan juga putra Akil Al-Murar."

Maka Rasulullah 6 tertawa, seray^bersabda, "Kaitkanlah Rabfah bin
Al-Harits dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dengan garis keturunan ini!"

Az-Znhidan Ibnu Ishaq berkata, "Rabi'ah bin Al-Harits dan Al-Abbas
bin Abdul Muthalib adalah pedagang..Jika mereka melakukan perjalanan

di negeri Arab, Ialu mereka ditanya siapakah Anda berdua?, maka mereka

menjawab, "Kami adalah puua Akil Al-Murar." Mereka merasa bangga

sebagai keturunan Akil Al-Murar, dan dengan narna ini pula mereka
membela kehormatan diri. Hal tersebut dikarenakan para keturunan Akil
Al-Mutar dari Kinanah adalah penguasa pada zamannya. Rasululllh &
bersabda, "Kami keturunan Nadhr bin Kinanah, tidak mengikuti (garis

keturunan) ibu kami dan tidak mengabaikan (garis keturun an) ayahkarni."s23

Dalam kitab Musnad, dari hadits Hamad bin Salamah, dad Aqil bin
Thalhah, da d Muslim bin Hudhainq dad A1-R.r'ats bin Qais, ia betkaa, "Kari
menemui Rasulullah 6 sebagai utusan dari Kindah. orang-orang Kindah itu
tidak melihatku kecuali sebagai orang paling utama di antara mereka. Aku
berkaa, "\Wahai Rasulullah, bukankah Tuan adalah bagian dari kami?"

Rasulullah 6 bersabda, "Tidak. Kami adalah keturunan Nadhir
bin Kinanah, karni tidak mengikuti (garis keturunan) ibu kami dan tidak
mengabaikan (gads keturunan) ayah kami.

Al-Asy'ats berkata, "Tidaklah aku didatangi oleh seorang lelaki yang

mengabaikan garis keturunan ayah darj, Qutaisy dari keturunan Nadhr bin
Kinanah kecuali aku beri dia hukuman."s2a

523 Ibnu Hisyam, iilid 4, hkn. 228
524 Ahmad, jilid S,hkn.211-2l2,lbnu Maiah (2672) dalampembahasan tentang "hudud", Bab: "orang yang

mengabaikan lakilaki dari kabilahnyr", dm dilrmA4Zau'id, "Ini adalah sanad yang sahih, para rifal-nya
adalah tsiqah."
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5. Kedatangan Utusan Al-Asy'ariyyrn dan PendudukYaman

Yazidbin Harun meriwayatkan dari Humaid, dari Anas bahwa Nabi ffi
bersabda, "Datang suatu kaum yang lebih lembut hatinya daipada kalian."

Maka datanglah urusan Al-Asy'ariyyin, maka meteka membuat syair:

Besok kami bertemu dengan para kekasih

Yaitu Muhammad dan para sahabatnyas2s

Dalam l<rtab Sbahib Muslin dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Aku
mendengar Rasulullah 6 bersabda, "Telah datang penduduk Yaman.

Mereka itu adalah manusia yang paling lembut dan lemah hatinya. Iman

adalah Yaman, dan hikmah adalahYamaniyah.s26 Ketenangan (dimiliki para

penggembala) kambing. Kesombongan dimiliki oleh para faddadirf 
2 7, para

pemilik unta arah terbitnya matahai."

Kami meriwayatkan danYazid bin Hanrn, Ibnu Abu Dzi'bi mengabar-

kan kepada kami dari Al-Harits bin Abdurtahman, dari Muhammad bin

Jubait bin Muth'im,iaberkata, "Kami bersama Rasulullah ffi dalam suatu

perjalanan,lalu beliau bersabda, "Telah datang kepada kalian penduduk

Yaman. Mereka itu seolah-oleh adalah awafl. Mereka itu adalah sebaik-baik

manusia yang berada di atas muka bumi."

Berkatalah seorang laki-laki dari kalangan Anshar, "Kecuali kami,

wahai Rasuiullah."

Rasulullah diam saja.

Laki-laki dari kalangan Anshat itu berkata lagi, "Kecuali kami, wahai

Rasulullah."

Rasulullah masih diam. Kemudian beliau bersabda dengan suara pelan,

"Kecuali kalian."

525 Ahmad, jilid 3, hlm. 105 dan 155

526 Ma}sudnya, Rasulullah 6 menisbatlan keimanan dan hikmah pada negeri Yaman karena leluhut pata sahabat

dari kalangan Anshat berasal dari negeri tersebut. Para sahabat Anshar itu adalah mznusia yang beriman dan

sangat setia kepada beliau, sehingga beliau mengatakan seolah-oleh keimanan dan hikmah itu betasal dari
Yaman. t07allahu Alam. (Penj. dari berbagai sumber)

527 Faddadinbetatti"yangbersuarakeras"bemsaldarikata/adidymgberarti"suaskems."Kalaitu,parapemilik
unta mengeluarkan suara yang sangat keras dalam memasarkan untanya. Mereka memiliki sekitar 200 hingga
1.000-an unta. @eni. dati betbagai sumbet)
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Dalam kitab .f babib Al-Bukbai disebutkan bahwa sekelompok
oraflg dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah d*. Beliau bersabda,

"B erbahagi alah, w ahaa B ani Tamim! "
Mereka berkata, "Ttrzn telah memberi kami kabar gembira, maka

berikanlah kepada kami (suatu)!"

Raut muka Rasulullah ffi berubah. Kemudian datanglah setombongan

orang dari penduduk Yaman. Beliau kernudian bersabda kepada mereka,

"Tetimalah kabar gembira ini, meski orang-orang dari Bani Tamim
menolaknya!"

Orang-orang Yaman itu berkata, "Kami menerimanya." Kemudian

mereka berkata lagi, "\Wahai Rasulullah, kami datang untuk mendalami ilmu
agama. Kami bertanya kepada Tuan tentang dasar-dasar lgama."

Beliau bersabda, "Allah itu ada, dan selain Allah itu tiada. Arasy-Nya

berada di atas air, dan Dia menetapkan (kataba) segala sesuatu di dalam

lauhul mahfuzh (adTdqi k)." 528

6. Kedatangan Utusan Al-Azdi kepada Rasulullah

Ibnu Ishaq bekata, "Telah datang kepada Rasulullah 6 Shurad bin
Abdullah Al-Azdi, lalu ia masuk Islam dan menjadi muslim yang baik.

Rasulullah ,ffi memerintahnyadan seluruh kaum Shurad yang telah memeluk

Islam untuk berfihad menyebarkan ag ma Allah kepada kabilah-kabilah

Yaman yang masih musyrik.

Shurad melaksanakan perintah Rasulullah ffi.\a keluar dan berjalan

hingga ia sampai di sebuah tempat yang bernamaJurasy, sebuah kota tertutup
kala itu. Juasy didiami oleh beberapa kabilah Yaman. Khats'am masuk

dalam kelompok kabilah-kabilah tersebut. Kabilah-kabilah itu bersiap-

siap tatkala mendengar kabar tenrang perjalanan kaum Muslimin menuju
negeri mereka. Saat Shurad telah sampai di sebuah gunuflg yang bernama

Syakat, pendudukJurasy menyangka bahwa ia telah lari dalam kondisi kalah

perang. Mereka mencari keberadaan Shurad. Shurad melakukan sesuatu

yang membuat mereka tidak senang, tatkala mereka berhasil menemukan

528 Al-Bukhari dalam pembahasan tentang "Awal mula penciptaan."

432 lanil,9,iul; k/"rt@* Ta,ctt Paeolollal,



keberadaannya. Shuad dan pasukannya memerangi merekz dalam sebuah

peperangan yang dahsyat.

Penduduk Jurasy pernah mengirimkan dua orang utusan untuk
menemui Rasulullah ffi. Sesampainya mereka berdua di hadapan Rasulullah

ffi selepas waktu zshar, beliau bersabda kepada mereka, "Di bagian neged

Allah manakah Syakar itu?"

Kedua orang utusan dari Jurasy itu meniawab, "Negeri kami berada

di sebuah gunung yang bernama Kasyar. Begitulah orang-orang Jurasy
menyebutnya."

Beliau bersabda, "Nama gunung itu bukanlah Kasyar, tetapi Syakar."

Keduanya bertanya, "Apa yang terjadi dengan gunung itu, wahai

Rasulullah?"

Beliau bersabda, "Sesungguhnya unta Allah telah disembelih di sana

sekarang ini."

Maka duduklah kedua utusan itu di dekat Abu Bakar dan Utsman.

Abu Bakar dan Utsman berkata kepada kedua utusan itu, "Celakalah kalian

berdua ini, sesungguhnya Rasulullah ffi mengabarkankepada kalian berdua

tefltang musibah yang menimpa kaum kalian. Datanglah kepada beliau, dan

mintalah kepada beliau agar meminta kepada Allah untuk menghilangkan

musibah itu dari kaum kalian!"

Kedua utusan datangmenemui Rasulullah Wdan meminta beliau agar

berdoa kepada Allah unruk menghilangkan musibah itu dari kaum mereka.

Kemudian beliau berdoa,'\a Allah, angkadah musibah itu dari mereka!"

Kedua utusan kembali kepada kaumnya. Keduanya menemui kaumnya

telah mend^patk^n musibah pada hari dan waktu saat Rasulullah iffi

mengabarkanbeittaitu. Kemudian mereka menemui Rasulullah dan masuk

Islam,lalu membuat benteng yang melindungi negeri mereka.52e

7. Kedatangan Utusan Bani Al-Harits bin Ka'ab Kepada Rasulullah

Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah ffi mengutus Khalid bin Al-Walid

pada bulan Rabiul Akhir atauJumadalUla tahun 10 untuk menemui Bani

529 Ibnu Hisyam, iitd, 4, hlm. 229, dan Ibnu Sa'di, iili d l, hkn. 254-255
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Al-Harits bin Ka'ab di Najran. Beliau memerintah Khalid agar menyerukan

Islam kepada mereka sebelum beliau memerangi mereka untuk ketiga

kalinya. 'Jika mereka menedma seruanmu, maka terimalah mereka. Jika
mereka menolak, maka perangilah mereka!"

Khatid meninggalkan kota Madinah, hir,.ggu ia sampai pada negeri yang

ditufunya. Ia mengutus pan orangpenunggang kuda untuk masuk Najran

dari segala penjuru arah dzn menyeru mereka agar menerima Islam. Para

penunggang kuda itu berseru, "Wahai penduduk Najran, masuklah Islam,

kalian akan selamat!"

Penduduk Najran menerima seruan itu.

Khalid menetap di Najran dan mengajarkat Islam kepada penduduknya.

Ia menulis surat kepada Rasulullah ffi dan mengabarkan 
^pa 

yang telah

teriadt.

Rasulullah ffi membalas surat Khalid, dan meny.rruhnya beserta utusan

dari penduduk negeri tersebut agar menghadap beliau. Khalid melaksanakan

perintah itu, dan datanglah ia beserta rombongan utusan penduduk Najran.

Dalam rombongan utusan ada nama-nama Qais bin Al-Hushain Dzil
Ghashah, Yazid bin Abdul Midan, Yazid bin Al-Muhajjal, Abdultah bin

Qurad, dan Syaddad bin Abdullah. Rasulullah ffi berkata kepada mereka,

"Dengan apakahanmengalahkan orang-orang yang memerangi kahan pada

zamanJabiltyah?"

Mereka menjawab, "Kami tidak pernah mengalahkan seseorang pun."

Beliau bersabda, "Tentu."

Mereka berkata, "Kami bersatu, kami tidak berpecah-belah, kami tidak

memulai menyerang orang lain."

Beliau bersabda, "Kahan benar."

Kemudian beliau menjadikan Qais bin Al-Hushain sebagai pemimpin

mereka. Mereka pun kembali ke Najran pada akhir bulan Syawwal atartDzrd,

Qadah. Empat bulan kemudian, Rasulullah Wwafat.s30

530 IbnuHisyam,iitid4,hlrn.235,danIbnuSa'di,jilid1,hlrn.255,danAl-Buhaqi,Dala'ilA*Nfinaah,lltd5,
hllr,.471-472
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8. Kedatangan Utusan dari Hamdan

Datang kepada Rasulullah ffi pa:ra utusan dari Hamdan, di afitarafly^

adalah Malik bin An-Namath, Malik bin Aifa', Dhamam bin Malik, dan

Amru bin Malik. Mereka menemui Rasulullah ffi sepulang beliau dari Perang

Tabuk. Meteka membawa kain kerudung dan sorban yang diangkung di

atas unta-unta nabrilalfll dan kereta kuda yang luas. Malik bin An-Namath

membaca syur rEaqdi hadapan Rasulullah ffi:

Kepada Tuan kami meng,arungi hitamnya pada pasir

Dalam hembusan angin musim panas dan musim BUBUr

Memb el ah gu nun B- Bunung besar

Para utusan itu berkata kepada Rasulullah ffi dengan bahasa yang indah

dan fasih. Rasulullah ffi menulis suratyangmeluluskan permintaan mereka.

Beliau menjadikan Malik bin An-Namath sebagai pemimpin bagi orang-

orang yang telah memeluk Islam di kalangan penduduk Hamdan. Beliau

memerintahnya untuk memerangi Tsaqif. Mereka mencegat penggembala

Tsaqif.

Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih meriwayatkan, dari haditst Ibnu

Ishaq, dari Al-Barra'bahwaNabi ffi mengutus Khalid bin Al-Walid kepada

penduduk Yamzn.Ia ditugaskan untuk menyeru mereka memeluk Islam.

.fJ-Barra'berkata, "Aku adalah salah satu orang yang menyertaperjalanan

Khalid bin Al-Walid. Kami berada di Yaman selama enam bulan dan

menyerukan Islam kepada mereka, namun mereka tidak menerima seruan

kami. Kemudian Nabi ffi mengutus Ali bin Abu Thalib ,#. Ali.S ditugaskan

untuk menggantikan Khalid. Orang yang masih ingin bertahan di sana,

hendaklah bertahan bersama Ali 4S." Al-Bara'berkata, "Aku adalah salah

seorarrg yang tetap tinggal betsama Ali. Saat kami telah mendekati penduduk,

mereka pun keluar menemui kami. Mereka bersama kami mengucaPkan

shalawat atas Nabi. Kemudian berbaris dalam satu barisan bersama kami.

Mereka maju di hadapan kami. Ali membacakan kitab Allah pada mereka,

dan seluruh penduduk Hamdan memeluk Islam.

53 1 Nama unta yang dinisbatkan pada unta-unta yang dimiliki oleh Mahtah bin Haidan, saudagar kaya dari Yaman.

Menurut kisah, unta-unta miliknya (dtsebtt:ur,:rtt nahilah) bedari dengan sangat cepat, yang tak bisa dilakukan

unta-unta jenis laimya. hhztkrmus Al-Mtlid. Peni.
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Ali ,& mengirim surat kepada Rasulullab ffi. Dalam surat itu, ia
mengabarkan keislaman mereka. Saat Rasulullah membaca surat itu, beliau

bersujud kepada Allah, kemudian mengangkat kepala seraya bersabda,

"Assalamu 'ala Hamdan. Assalamu 'ala Hamdafi.)'532s33 Asal hadits ini berada

dalam l<ttab 5' habih Al-Bu khari.t 1a

Hadits ini lebih sahih daripada hadits terdahulu, dan orang-orang

Hamdan tidak pernah memerangi penduduk Tsaqif. Orang-orang Hamdan
juga tidak pernah mencegat penggembala Tsaqif, karena orang-orang

Hamdan berada di Yaman, sementara orang-oraflg Tsaqif berada di Thaif.

9. Kedatangan Muzinah

Kami meriwayatkan datijalur Al-Baihaqi, Dari Nukman bin Muqarrin,

ia berkata, "Kami menemui Rasulullah ffi bersama 400 orang dari Muzinah.

Saat kami berpamitan, beliau bersabda, "Wahai Umar, berilah mereka bekal!"

Umar berkata, "Aku tidak memiliki apa-^p^ selain sedikit kurma."

Beliau berkata, "Pergilah! Berilah mereka bekal!"

Umar pergi bersama mereka, Ialu mempersilakan mereka masuk ke

dalam rumahnya. Ia mengajak kami naik ke loteng rumahnya. Tatkala kami

masuk, kami mendapati di sana buah kurma. Orang-orang mengambil

kurma sejumlah yang mereka butuhkan. An-Nukmanberkata, "Aku adalah

orang yang terakhir keluar dari rumah Umar. Aku melihatoada lagi kurma

yang tersisa."s3s

10. Kedatangan Utusan Duus

Ibnu Ishaq berkata, "Thufail bin Amru Ad-Duusi, seorang lelaki mulia

dan penyair hebat, bercerita bahstaiadatang ke Makkah. Saat itu, Rasulullah

,ffi berada di sana. Beberapa pembesar suku Quraisy menemui Thufail.

Meteka betkata padanya, "Tuan telah datang di negeri kami. Sesungguhnya

lelaki itu 
-dia 

yang berada di belakang kita- telah memecah-belah

masyarakat kami. Dia memporak-porandakan barisan kami. Ucapannyz-

532 Semoga keselamatan tetcutah kepada penduduk Hamdan.

533 Al-BaihaqidilamALK*bra,lthd2,369,daleLnpembahasantentangshalat,Bab:SujudSlukur
534 Al-Bukhari (4349) diltmAl-Magha7, Bab: Pengutusan Ali bin Abu Thalib dan Khalid bin Al-Walid menuju

Yaman.

535 Al-Baihaqi, Dala'ilAn-Nfirwah, iilid 5, hlm.265
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bak sihir yang memisahkan ayah dengari putranya, memisahkan seseorang

dari saudatanya, memisahkan suami dari istrinya. Kami khawatir 
^p^ 

y^ng

menimpa kami ini juga menimpa Tuan dan kaum Tuan. Karena inr, janganlah

berbicara dengannya, dan jangan mendengar ucapannya."

Thufail berkata, "Para pembesar suku Qutaisy tetap saja berada di

dekatku sampai aku berjanji untuk tidak mender,gar ap^ pun yang diucapan

lelaki yang mereka sebut itu, dan tidak pula berbicara dengannya. Saat aku pergi

ke masjid, aku menutup telingaku dengan kapas agal aku tidak mendengar

ucapannya."

Thufail berkata, "Aku pergi ke masjid, dan aku mendapati Rasulullah

ffi berdid di sisi Ka'bah. Beliau sedang shalat di sana. Aku pun berdiri

di dekat beliau. Ailah menghendakiku agar mendengar beber^p^ uc Pan

Rasulullah .M yang terny^t^ sangat indah. Maka aku pun berkata kepada diri

sendfui, "Celaka aku ini. Demi Allah, aku adalah penyait yang hebat. Aku

bisa membedakan m nayaflgbaik dan m flay^ngburuk. Lantas, aPay^ng

menyebabkan aku tidak mau mendengar kata-katalaki-laki ini? Jrkazpayang
dikatakan itu baik, aku bisa menerimanya.Dan,ilka apa yang dikatakannya

itu buruk, maka aku bisa menolaknya."

Thufail berkata, "Aku tetap berada di tempatku, sampai Rasulullah iE

pulang ke rumah beliau. Aku mengikuti langkahnya, hingga beliau masuk

ke dalam rumah. Aku pun menyapanya,'\Vahai Muhammad, sesungguhnya

kaummu mengatakan kepadaku begini...begtni. Demi Allah, semalaman

mereka menakut-nakutiku akan dirimu, sampai-sampai aku terpaksa

menutup telingaku dengan kapas agar aku tidak bisa mendengar ucapanmu.

Namun, Allah menghendaki lain. Dia memperdengarkan padaku ucapanmu,

dan aku pun mendengar ucapan yang indah. Karena itu, jelaskanlah padaku

ap^ y 
^ttg 

men j adi misimu! "
Kemudian Rasulullah iiB menjelaskan padaku tentang Islam. Beliau

membacakan Al-Qur'an di hadapanku. Demi A1lah, aku sama sekali belum

pernah mendengar ucapan sebaik ini. Aku tidak pernah melihat perk^r^y^ng

lebih baik sebagaiman a perkanRasulullah'#. Maka,aku pun memeluk Islam

dan mengucapkan syahadat dengan sebenar-benzrflya. Aku pun berkata,
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"Wahai Nabi-Nya Allah, aku adalah seorang tokoh yang ditaati di kalangan

kaumku. Aku akan kembali kepada mereka. Aku akan menyeru mereka

kepada Islam. Mohonlah kepada Allah, agarDia menjadikan bagiku suatu

^yaty^ngakan 
membafltuku dalam menyampaikan Islam kepada kaumku."

Maka Rasulullah ffi bersabda, "Ya Allah, jadikanlah ayat untuknya!"

Thufail berkata, "Maka aku kembali kepada kaumku. Suatu ketika,

saat aku berada di atas bukit yang memungkinkanku melihat orang yang

datang, maka aku melihat cahaya yang menyerupai lampu. Aku berkata

dalam hati, "Semoga ca,hayz itu tidak menerpa wajahku. Aku khawatir

kaumku menyangka bahwa cahayaitu adalah pertanda padawajahku yang

diakibatkan karcna aku meninggalkan agarrla mereka. Kemudian cahaya

itu berubah. Maka jatuhlah pada wajahku sesuatu yang menyerupai sapu

tangan yang bergantungan. Aku be{alan menuruni bukit, menuju ke a:lr-h

di mana kaumku berada. Ayahku menemuiku tarkala aku sudah berada di

bawah. Diaadala,h seoranglelaki yrng telah tua. Aku berkata, "Menjauhlah

dariku, Ayah! Engkau bukanTohbag1andad diriku, dan aku bukanlah bag1an

dari dirimu."

" Apa yang teriadi, putraku?" ttnya ayah.

"Aku telah memeluk Islam. Aku mengikuti 
^gam^ 

Muhammad,"

kataku.

"Putraku, agzmaku adalah agamurntJ," kztmya padaku.

Aku pun berkata, "Pergilah, Ay"h, dan mandilah! Bersihkanlah pakaian

Ayah! Setelah itu, kemarilah! Aku akan mengajarkankepada Ayahapayang

telah aku ketahui."

Kemudian aya.b pergi, mandi, dan membersihkan pakaiannya.

Kemudian ia datang, dan aku pun menjelaskan kepadanya tentang Islam.

Dia pun akhitnya memeluk Islam.

Kemudian, istriku menemuiku. Aku pun berkata padanya, 'Jauhilah

aku! Islam telah memisahkan aku denganmu. Aku telah memeluk Islam dan

mengikuti 
^gaml 

Muhammad."

Istriku berkata, "Agamau ada,lah agamaku."
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Aku berkata,"Pergi dan mandilah!"

Istriku melakukan ap,- y^flg aku perintahkan. Kemudian ia datang

menemuiku, dan aku menjelaskan kepadanyatentang Islam. Ia pun memeluk

Islam.

Kemudian aku menielaskan kepada Duus mengenai Islam. Ia tidak

memberikant^flggapzlr.y^ttgbaik. Aku pun menemui Rasulullah ffi. Aku

berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Duus telah dipengaruhi oleh

perbuatan zina. Mohonlah kepada Allah agar membinasakannya!"

Kemudian Rasulullah 6 bersabda,"Ya Allah, berikanlah petuniuk

kepada Duus!,, Setelah itu, beliau bersabda padaku, "Kembalilah menemui

kaummu. Serulah mereka 
^8^r 

meneflma Islam! Berbuadah lemah-lembut

kepada mereka!"

Aku pun menemui kaumku. Aku menyeru mereka kepada Islam.

Kemudian aku menemui Rasulullah W saat beliau sedang berada di

Khaibar. Aku memasuki Madinah. Kemudian aku beftemu Rasulullah ffi

di Khaibar.

Ibnu Ishaq b erk^ta,'*latkalaRasulullah wwafatdan orang-otang Atab

kembali muttad, Thufail keluar bersama serombongan kaum Muslimin,

hirgg" mereka menemui Thulaihah. Kemudian bersama kaum Muslimin,

Thufail pergl ke Yamamah.

11. Kedatangan Utusan Nairan

Ibnu Ishaq berkata, "Telah datang utusan ofang-ofang Kristen dari

Najran menghadap Rasutullah ffi di Madinah. MuhammadbrnJa'fat bin Az-

Ztbarbercerita kepadaku, "Tatkalautusan Nairan menemui Rasulullah ffi ,

mereka masuk ke dalam masfid beliau setelah shalat asar. Saat itu tibalah saat

ibadah bagi orang-orang Nairan (yang Kfisten) itu. Mereka pun beribadah di

dalam masjid Rasulullah ffi.Pxasahabat Nabi bermaksud melarang mereka

beribadah di dalam masjid. Maka bersabdalah Rasulullah ffi,"Biarkanlah

mereka (melakukannya)!" Orang-orang Kristen Nairan itu menghadap ke

arah Timur. Mereka pun melaksanakan ibadah sesuai dengan caramereka.s36

536 IbnuHisyam,lntd2,blm.2l6-2lT,dalamsanadnyaadaketerputusan,sementaraPaladialnyaterhitungtsiqah.

tlar;l, S,nl; t"layhpw Tanttl Raco/rllal 439



Ibnu Ishaq berkata, "Yazin bin Sufyan menceritakan kepadaku, dari

Ibnu Al-Bailamani, dari Kurz bin Alqamah, ia berkata, "Telah datang

utusan dari Najran kepada Rasulullah ffi. Mereka berjumlah 60 penunggang

kuda, 40 orang dt zntara mereka adalah tokoh utama. Dalam rombongan

24 tokoh itu terdapat tiga orang yang memiJiki hak untuk memutuskan

urusan mereka. Al-Aqib, dialah pemimpian kaum Najran. Dia selalu

menjadi rujukan dalam musyawarah. Segala kepurusan selalu di dasarkan

pada pendapatnya, narr,'^nya adaLah Abdul Masih. As-Sa1yid, seorang yang

mencukupi keburuhan susu, pemilik alat transportasi, dan rumahnya menjadi

tempat berkumpul bagi kaumnya, nam^nya Al-Aiham. Abu Haritsah bin
Alqamah, saudara Bani Bakar bin Wail. Diz adalah imam bagi kaumnya.

Dia adalah pemilik sekolah bagi kaumnya.

Abu Haritsah telah berbuat baik kepada kaumnya. Ia membaca

kitab-kitab ag m^ mereka. Para raja Romawi yang beragama Kristen
memuliakannya. Mereka menjadikannya sebagai penasihat dan membangmn

untuknya banyak gereia. Para rzja itu memberinya banyak hata sebagai

perhargaan atas kedalaman ilmunya dan upay^nya yang besar dalam

memutuskan hukum agam mereka.s3T

Tatkala utusan itu telah beradadi hadapan Rasulullah ffi, Abu Haritsah

duduk di atas keledainya. la berada dalam posisi menghadap Rasulullah

Kurz betkata kepada Abu Haritsah, "Celakalah orang yangjauh itu." Yang

dimaksudnya adalah Rasulullah ffi.

Abu Haritsah berkata, "Bukan dia yang celaka. Engkaulah yang celaka."

Kurz berkata, "Mengapa begitu, wahai saudaraku?"

Abu Haritsah berkata, "Demi Allah, dialah nabr ummis'g yang kita tunggu-

tunggu kedatangannya."

Kurz menanggapi ucapan Abu Haritsah, "Apa yang menjadi peng-

halang bagimu untuk mengikuti Muhammad, padahal kamu mengetahui

kenyataanni?"

537 lni adzlah ttadisi kaum Ahli Kitab hingga zaman kita ini. Mereka saling membantu dan saling mendukung
hatta benda. Meteka membantu saudata-saudara mereka yang tinggal di negara-negan Islam.

538 Ummi: yang tidak bisa membaca.
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Abu Haritsah menjawab, "(Yang menjadi penghalangadalah) 
^p^y^ng

dilakukan kaum kita. Mereka memuliakan kita, membeti kita hatta. Meteka

menghendaki kita untuk tidak mengikuti Muhammad. Jika aku mengikuti

Muhammad, kaum kita akan memutus segala kebaikan mereka pada kita

seperti yang kamu lihat."

Kurz bin Alqamah merahasiakan apa yang dirasakannya pada Abu

Haritsah. Di kemudian hari, ia memeluk Islam.s3e

Ibnu Ishaq berkata, "Muhammad bin Abu Muhammad (sahayaZatd

bin Tsabit) bercerita kepadaku, "Bercerita padaku Said bin Jubair dan

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kaum Kristen Najran berkumpul dan

berdebat dengan para :ahlb Yahudi di sisi Rasulullah ffi. Maka berkatalah

para rahlb Yahudi, "Ibrahim tidak lain adalah seorang Yahudi."

Sementara orang-orang Kdsten berkata, "Ibrahim adalah seorang

Kdsten." Maka Allah pun menurunkan firman-Nya:

"Hai ahli Kiwb , mengapa kunu bantah membantahs4j tentutg hal lbrahim,
padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah lbrahim.

Apal<nhkarnu tilakberpikir? Beginilahl<.arnu, kamu ini (sewajarnya) bantnh-

membantnh tentang hal yang karnu kenhuisat , maka kernpa l<nmu bantnh

membantth tentang hal y ang tidak kunu ketahui? s a 2 Allah mengetahui s e dang

kamu tidak mengetahui. Ibrahim bul<an seorang Yahudi dm bukan (pula)

seorang Nasrani, akan rcnpi dia adalah seorang yang lwus (hnll'1s+t lo4

berserah diri (kepada Allah) dan sel<ali-kali bul<mlah dia termasuk golangan

orang-orang rnusyrik Sesungguhny a orang yang paling del<at kepada lbrahim

ialah orang-aw7g )ang mengikutinya dan Nabi ini (Muhnnmad), beserta

orulg-orangyangbenman (kepadaMulwnnnad) , dm Allnh anabh pelindung

semun orang-orarlgyangberiman " (Ali Imran: 65-68)

Berkatalah seorang rahib Yahudi, "Wahai Muhammad,apakah engkau

menghendaki agar menyembahmu sebagaimana kaum Kdsten menyembah

Isa bin Maryzm?"

539 Ibnu Hisyam,lild2,Hm. 215-216

540 Omng Yahudi dan Kristen masing-masing menganggap Nabi Ibmhim *61 itu dari golongannya. Lalu Allah

membantah mereka dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim ixE!\ itu datang sebelm mereka. @eni)
541 Yakni tentang Nabi Musa 'r\laihissalam,Isa Alaihissalam dan Nabi Muhammad 6. (Penj)

542 Yakni tentan gha,l lbtahim A I a i b i s t a I a n. (P enj)

543 Lutus (hanif) berarti jauh dari syirik (mempemekutukan Allah) dan jauh dan kesesatan. @enj)
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Berkatalah seorang lelaki dari kaum Kdsten Najnn,'\lahuMuhammad,

apakah engkau menginginkan kami melakukan hd itu (apayang dikatakan

rahib Yahudi)?

Rasulullah ffi bersabda, "Aku bedindung kepada Allah dari (perbuatan)

menyembah selain-Nya, dan dari perbuatan memerintah orang untuk

menyembah selain-Nya. Trdak untuk hal itu Allah mengutus dan

memedntahku."

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya:

"Tidnk wajar bagi seseorangntanwia yang ,\llahberil<nnl<cpadanya AI-Kitab ,

hikrnah dan kenabian, lalu dia berl<aa kepada manusia: "Henlaklah l,nrnu

menjadipenyembah-penyembahkubul<anpenyembohAllnh."Aknntetapi(dia

berl<ata): "Hendakhh l<arnu menjadi orang-orang rabbani,saa l<nrena lq:rnu

selalumengajarl<anAl-kiubdandisebabl<anlwnurcnpmempelajarinya.Dan

(ddak wajar pula baginya) menJwulunu menjadil<nn malatknt dm pma nabi

sebagai tulwn. Apal<nh (patut) dia menywultmu berbuat l<e.l<nfiran di waktu

l<amu sulnh (menganut aganw) IsLan?" (Ali Imran: 79.80)

Kemudian Allah mengingatkan pata nhib Yahudi dan kaum Kristen

Najran pada kesepakatan yangAllah tetapkan pada leluhur mereka. Leluhur

mereka itu pgaberianji kepada Allah untuk membenarkan misi nabi terakhir

yang dijanjikan Allah.

"Dan (ingatlah) ,l<ptikn Allahmengunbilperjanjian dari parannbi: " Stmgg;h,

apa saja y ang Aku berila n l<epadnrnu berupa kitab dm hil<mah l<pmudian datmg

kepadamu seorang rasul yang membenarl<nn dpa yong ala padamu, niscaya

l<arnu al<nn sungguh- swtgguh beriman l<epadany a dm menobngrry a .D 
s4s Allall

berfirman : " Apal<.ah l<nmu mengakui dan meneimn perjanjim-Ku terhalap

yang demikian itu? " Merel<n menjawab: " Kami mengakui ." Allah berfirman:

"Kahu begitu, saksikanl.ah (hni para nabi) dm Aku menjadi saksi (pula)

bersmwl<.amu." (Ali Imran: 81)

Muhammad bin Sahl bin Abi Umamah bercerita kepadaku, "Tatkala

utusan Kristen dari Najran bertemu dengan Rasulullah ffi, mereka bertanya

544 Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan akwanya kepada Allah.
545 Pata nabi berjanji kepada Allah bahwa bilamana datang seorang rasul yang bernama Muhammad, mereka akan

beriman kepadanya dan menolongnya. Petjaniian nabi-nabi ini juga mengikat para umamya.
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kepada beliau tentang Isa bin Maryam. Maka turunlah permulaan Sutat Ali

Imran hingga ayat 80-an.sa6

Kami meriwayatkan dan Abu Abdulllah Al-Hakim, dari Al-Asham,

dari Ahmad bin Abdul Jabbar, dari Yunus bin Bakir, dari Salamah bin

Abu Yasu', dal ayahnya, dal kakeknya, berkatalah Yunus (pada mulanya

Kristen, kemudian masuk Islam), "Rasulullah ffi menulis surat kepada

penduduk Najran atas n m^ Tuhan-nya Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub:

Anma Ba-du: sesunggahnla aka nenlteru kalian agar menJenbah Allab, dan

meningalkan menlternbah hamba. Aku menleru kalian agar berwala' kepadaAllah,

dan rzeningalkan wala' kepada hanba. Jika kalian nenolak seraanku, naka kalian

hants membaltarjiryah. Jika kalian nenolak (nenbayrjiryah), naka aku akan

menaklumkan perang. lWassalarn." SaatAl-AsqaFaT menerima surat itu, maka

ia membaca ny a. Ia matah besar, IaIu memanggil s eorang warga Naj ran yang

bernama Sy'utahbil bin I7ada'ah. Ia berasal dari negeri Hamdan. Jika adalah

suatu masalahyangsangat pelik, maka tidak ada yang dimintupendapatnya

lebih dulu kecuali dia, baik itu Al-Aiham, As-Sayyid, atau Al-Aqib.

Al-Asqaf menyerahkan surat Rasulullah W kepada Syurahbil. Ia

membaca sruat itu. Setelah itu, Al-Asqaf bertanya, "Wahai Abu Maryam,

apa pendapatmu?"

Syurahbil berkata, "Aku tahu, Allah menjanjikan akan menurunkan nabi

dad keturunan Isma'il. Dialah nabi yang dfaniikan itu. Aku tidak memiliki

hak untuk berpendapat mengenai masalah kenabian.Jika yang kau tarryakzitr

berkaitan dengan ruusan dunia, maka aku akan menyampaikafl pendapatku.

Aku berusaha menuntaskan masalah keduniaan itu untukmu."

Al-Asqaf berkata kepada Syuahbil, "Mendekatlah, dan duduklah!"

Maka Syurahbil mendekat dan duduk di samping Al-Asqaf.

Syurahbil memanggil seorang laki-laki warg Nairan. Nama laki-laki

itu adalah Abdullah bin Syurahbil. Dia berasal dari Asbah, wilayah Himyar.

Al-Asqaf membacakan surat Rasulullah ffi kepada Abdullah. Kemudian

t^ menalayakan hal y^flg samz- sebagaimana ra tanyakan kepada Syurahbit.

546 Al-Baihaqi, Dala'ilAn-Nrtbwryah, iilid 5, hkn. 385

547 Uskup, pendeta agama Kristen
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Jawaban Abdullah sama dengan iawabzn Syurahbil. Al-Asqaf berkata,

"Mendekadah, dan duduklah!" Maka Abdullah mendekat dan duduk di

sarnping Al-Asqaf.

Sprrahbil memanggil seorang laki-laki warga Najran. Nama lakiJaki itu
adalahJabbar bin Faidh. Dia berasal dari Bani Al-Harits bin Ka'ab. Al-Asqaf

membacakan surat Rasulullah iffi kepadaJabbat Kernudian iamenanyakan

pendapatJabbar tentang surat itu.Jawaban Abdullah sama dengan jawaban

Sy,urahbil dan Abdullah. Al-Asqaf berkata mendekat.

Setelah semuanya menyampaikan pendapa t y ang s ama seperti itu, maka

Al-Asqaf memerintah agar disiapkan lonceng. Maka, dipukullah loncengitu,

dan digeladah permadani di gereja. Demikianlah apa yang mereka lakukan

jika mendengarberita penting di siang hari.Jika berita penting diperoleh di

waktu malam, maka mereka memukul lonceng dan menyalakan api di dalam

gereja. Saat itu berkumpullah seluruh penduduk lembah, mulai dari yang

tinggal di daerah puncak hingga di lereng bukit. Panjang lembah sendiri

sejauh perjalanan seharian penuh yang dilakukan oleh seorang penunggang

kuda yang ulung. Di lembah itu terdapat 63 desa, memiliki 20.000 pasukan

perang. Kepada mereka semua dibacakanlah surat yang dikirimkan oleh

Rasulullah t#8. Al-Asqaf menanyakan pendapat mereka semua tentang

surat itu. Akhirnya, semua penduduk lembah sepakat untuk mengufus

Syrrrahbil bin Wada'ah Al-Hamadani, Abdullah bin Syurahbil, dan Jabbat
bin Faidh Al-Haritsi. Mereka bertiga diutus untuk mencad tahu tentang

kabar Rasulullah l#.

Pergilah ketiga utusan menuju Madinah. Mereka melengkapi diri
dengan pakaian yang khusus untuk melakukan perialanan iauh. Mereka

memakai pakaian jubah dan cincin emas. Mereka mengucapkan salam sesaat

setelah bertemu Rasulullah ffi, namun beliau tidakmenjawab salam mereka.

Mereka menunggu-nunggu beliau berbicara dengan mereka sepanjang

siang, namun beliau tidak kunjung berbicara dengan mereka. Kemudian

mereka meninggalkan tempat itu. Mereka mencari Utsman bin Affan dan

Abdurtahman bin Auf. Kedua sahabat ini mengenal mereka, karcnapada

masaJahiliyah mereka berdagang di negeri Najran.Jagung dan aneka buah-

buahan mereka jual kepada kedua sahabat tersebut.
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Para utusan iru menjumpai Utsman bin Affan dan Abdurrahman

bin Auf berada dalam suatu majelis bersama para sahabat Anshar dan

Muhajirin. Kepada mereka berdua, para utusan itu berkata, "Wahai Utsman

bin Affan dan Abdurrahman bin huf, nabi kalian menulis surat kepada

kami. Kemudian kami datang untuk menjawab sruatllya. Kami menemuinya

dan mengucapkan salam padanya. Namun, dia tidak mau menjawab salam

kami. sepanjang siang, kami menunggu dia berbicara, namun ia enggan

berbicara dengan kami. Apakah pendapat kalian betdua? Haruskah kami

kembali menemuinya?

Utsman bin Affan dan Abdurrahman betanya kepada Ali bin Abu

Thalib yang tengah berada di tengah-tengah kaumnya. "Wahai ayah-nya

Al-Hasan, apakah pendapatmu tentang mereka ini?"

Ali bin Abu Thalib berkata kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman

bin i{u( "Aku berpendapat agar p^n utusan itu melepaskan jubah dan

cincin emasnya, dan mengganti jubahnya itu dengan pakaian pe\alznzn.

Setelah itu, cobalah mereka datang lagi kepada Rasulullah ffi."

Para urusan melaksanak^n saranAli bin Abu Thalib. Mereka melepas-

kan jubah dan cincin emas. Setelah itu, mereka menemui Rasulullah ffi.

Mereka mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau pun membalas salam

mereka itu. Kemudian teriadilah dialog. Mereka bettanya kepada beliau,

"Apa pendapatmu tentang Isa,i*Jl? Kami akan kembali kepada kaum kami

yang Kdsten. Jika engkau zdalah nabi, maka kami senang bila mendeng r

pendapatmu tentang Isa."

Rasulullah 6 menjawab, "Hari ini aku tidak memiliki pendapat tentang

Isa. Tetaplah di Madinah, sampai aku mengabarkan kepada kalian firman

Allah tentang Isa $4511."

Keesokan harinya, telah turun firman Allah yang menyatakan:

"Seswtgwhnyamisal (penciptann) Isadi sisi Allah, ada)ah seperti (perciptnan)

Adnm. ,\llah menciptakan Adnm dari tonah, kemudian All^ah berfirman

kep adnny a : " J adilah ( s eor utg marutsia), Mal<a i adilah Dia.

" (Apa yong telah Kami cerinkan itu) , itulah yang benar, yang datang dnri

T uhanmu, l<arena itu j anganlah l<amu termasuk or ank or dng J ang r agu-r agu. "
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"Siapa yong memburtahmu tentang kisah Isa sesulah datang ilmu (yang

mey akinkan l<amu), n al<a katal<fiilnh (kep admy a) : " Marilah kim memanggil

atak-annkl<frrni dm mak-anakl<nrnu, isteri-isterikani d;olnisteri-isterikatnu,

dilikilnidandtrtkmnu;kemudimmmilahkitabermubaltalahkepadnAllahdan

kia mina supal a laknat Allah ditimpakart kepada orang-urang y ang dusta."
(Alilrvan: 59-61.)YB (Jtusan dari Najran itu tidak mau mengakui ayat ini.

Keesokan pagi, sehari setelah menyampaikan ayat ini kepada para

utusan dad Najran, Rasulullah ffi datangdengan membawa serta Al-Hasan

dan Al-Husain @ yang memakai pakuan-bulu beliau. Sementara itu,
Fathimah ry berjalandi belakang beliau unnrk melakukan mubahalah. Kala

itu, beliau disertai pula oleh sejumlah istri beliau. Maka berkatalah Syurahbil

kepada kedua sahabatnya, "Wahai Abdutlah bin Syurahbil dan Jabbar bin
Faidh, Kalian tahu, jika seluruh penduduk lembah kita berkumpul, maka

mereka tidak akan menyepakati sesuatu pun jika itu bukan berasal dari

pendapatku. Demi Allah, aku melihat sesuatu yangakanterjadi kelak. Demi
Allah, aku berpandangan bahwa jika laki-laki itu adalah raja yang diutus,

maka kita adalah orang Arab pertamayaflg akan mencungkil matanya, dan

menolak misinya. Tidaklah akan sampai kepada lijrta ajarannya dan ajann
kaumnya, sampai mereka menimpakan kepada kita suatu bencana. Kita
adalah bangsa Arab yang paling dekat wilayahnya dengan mereka. Jika pun

lakilaki itu adalah seorang nabi yang diutus, lalu kita melaknatnya, niscaya

semua or^ng di antara kita yang masih berada di atas muka bumi pasti akan

celaka."

Maka dua sahabatnya berkata, "Apa masalahnya. Bukankah kami

telah menyerahkan urusan kami semua kepadamu. Maka sampaikanlah

pendapatmu!"

Syutahbil berkata, "Menurutku, aku akan menjadikannya sebagai

penengah dalam urusall kita. Aku melihat laki-laki itu bukan sebagai orang

yang menghukum secara bedebihan."

Dua sahabatnya berkata, "Jalankarrlah, lakukanlah pendapatmu itu!"

548 Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara ot^ng-or^ngyang betbeda pendapat berdoa kepada Allah
dengan bersungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang betdustz. Nabi mengajak
utusan Kristen Naitan bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini meniadi bukti kebenaran Nabi
Muhammad&.
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Maka Syurahbil menemui Rasulullah ffi. Dia berkata, "Aku melihat

sesuatu yang lebih baik daripada melaknaffnu."

Rasulullah ffi bersabda, "Apa itu?"

Syumhbil berkata, "Engkau menghakimi hari ini sampai malam. Dan
malammu berlangsung sampai esok pagi. Apa pun yang hukumi atas kami,

maka itu boleh."

Rasulullah ffi bersabda, "Barangkali di belakang sana ada seseorang

yangakan mencelamu."

Berkatalah Syurahbil, "B ertanyalah kepada dua sahabatku! "
Lalu Rasulullah ffi bertanya kepada dua sahabat Sprrahbil,'Tidaklah

masuk ke dalam wadi dan tidaklah ada pendapat kecuali jika bersumber

dari Syutahbil."

Maka bersabdalah Rasulullah ffi, "Kafrr." Atau beliau bersabda,

"Pembangk ang yang diberi taufi k."

Rasulullah 6 p* kembali. Beliau tidak melaknat mereka. keesokan

hainya,para utusan itu kembali menemui beliau. Kemudian beliau menulis

surat pada mereka:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
P eny ay ang. Inilah y ang dituli s Muhamnwd,, Sang N abi, L) tus an Allah,
untuk disanrpail<an kepada kawn Najran. Mulai saat int, hukumnya
(Muharnrnad) berlaku pada diri mereka; Setiap buah, emas, perak,

kw'ma, dcn bunak milik mer el<n diberikan kepada mereka. Semua hara
tersebut teap ditingall<an unwk menjadi hak merel<n dengan (syarat)

merel<amembayar2.000lwllah,saedimanayangl.000lutllahdibayarl<nt

pada bulan Rajab, dm 1.000 hullah lairmya dibayarl<an pada bulmt

Shafar; dan" setiap lu.rllah seharga 1 u4iyah.ssj Barang yang melebihi

kharaj atau. kurang dari beberapa uqiyah alun diperhitwtgl<an. Perisai,

krin, atau tunggongon hin, atau hara-benla yang diambil dari merel<a

ahn diperhiamgl<nn.

OrangNajran wajib memberil<nn tempat tinggalkepada para utusanku,
dan memb eril<nn naf l<ah s eb es ar 2 0 atau kw ang s e dikit .

549 Hullah, sejenis baju.

550 Uqiyah, ienis takaran pada waktu itu.
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Tidakbh seordng utusan itu ditnltnn di atas satu bulnt. Orwtg-orang

Najran wajib memberikan pinjmwn berupa j0 perisai, 30 ku"da, 30

unta jil<"a terjadi perutg di Yaman atou pengkhiatnt. Barong-barong

yang dipinjarnlun kepada para utusanku, mulai dari perisai, kula, amu

kenlar aan, al<a,n menj adi tanggungut utusanku sampai dia melunasinl a.

Negeri Najran dan sekitarnya adaLah negeri tetangga (kota) Alah.
Muhammad, Sang Nabi, memberikan juninnt atas keselnmatnn jiwa
penduduknya, atas agarTw merel<.a, tnnah merel<a, harn mereka, atas

penfudukNajranlutgtinggaldidalamatrudihnrNajran,sertal<.eluarga

atau pengikut merel<a. Keadnan mereka yanglama tidak al<an diubah.

Tidakloh diubahhak-hak dnt agmtamerel<a. Seoronguskup tidak al<nn

diubah dmi kedudukannya sebagai uskup. Seorong rahib tidnk dubah

l<cfu dul<nnnyasebagairahib.Seorangwafilf sttidnkdiubahlrefudu)<annya

sebagai wafih. Semua yang berala dalan kekwsaant merel<a, baik yang

sedikit maupun buqak, berada dalan jarninnn ini. Mereka tidak perlu

ragu, atau khawatir dengan pertumpahan dnrah seperti pad.a zarnan

Jahiliyah. Merel<n cidak al<an diusir dan juga tidak cidak dibeboni untuk

memberikan sepersepuluh harn. Tanah mereka tidak akan diduduki

tentara (asing). Siapa saja yang meminta haknya di antara mereka,

maka di aTtara merel<a mendnpatl<nn separuhltaknya, dan mereka tidak

menzlwlimi anu dizhalimi. Siapa saja yurg telah memal<an uang riba

sebelum mrua ini, mal<n jaminanku tidak berlaku baginya. Seseorang

tidak akan dihukwn kar erw ke s alalwn or urg lain .

Don atas apa )ang tertuks di dalan lnmbmm ini, mal<n ia berada dalnn
lindungan Allah dan janinmMuhanmnl,, Sang Nabi, Utusan Allah,

sampai Allnh memberikan perinahnya, selama pendu.duk N ajran patuh

dan ber danwi, merunwil<a n l<cw ajibm dan tidak cendertmg unuk b erbuat

zltalim.

Abu Sufiian bin Harb, Ghailan bin Amru, Malik bin Au{ Al-Aqra'
bin Habis Al-Hanzhali, dan Mughirah bin Syu'bah melihat kejadian itu.

Lalu ditulislah:Para utusan membawa surat itu menuju Najran. Al-Asqaf

dan beberapa pembesat Najran menyembut kedatangan mereka dalam

pe\alanansatu malam. Dalam perjalanan itu, Al-Asqaf diiringi oleh saudara

seibunya. Dia adalah putra pamannya,, n rnarty^ Bisyr bin Muawiyah.

Kuniyahnya adalah Abu Alqamah.

551 Seorang yangpemimpin sumpah dalam agama K-nsten, semacam pembaptis.
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Para utusan menyampaikan sutat Rasulullah ffi kepada Al-Asqaf. Al-

Asqaf membaca surat inr sambil berialan menaiki unta diiringi oleh Abu

Alqamah. Saat inrlah unta yang ditunggangi oleh Abu Alqamah tersungkur.

Abu Alqamah pun tetsungkur. Maka Al-Asqaf berkata kepadanya, "Engkau

telah tersungkur. Demi Allah, dia (Muhammad) adalah nabi yang diutus."

Abu Alqamah berkata, "Sudahlah pasti (dia itu seorang nabi). Demi

Allah, aku tidak akan melepas ikatan untaku itu sebelum aku bertemu

dengannya." Ia pun mengarahk^n untanya untuk berjalan ke arah kota

Madinah.

Al-Asqaf membelokk^n untznya ke arah Abu Alqamah. Ia berkata

padanya, "Pahamilah aku! Aku mengatak^n demikian agar engkau

menyampaikan pesanku kepada orang-orang Atab. Aku khawatit mereka

akan mengatakan,'Sesungguh nyalita semua telah menjadi bodoh,' atau'Kita

telah mencela laki-laki itu dengan celaan yang belum pernah diungkapkan

oleh bangsa Arab sebelumnya, padahal kita adalah suku yang paling mulia

dibandingkan dengan mereka. Kita juga paling luas rumahnya."

Abu Alqamah berkata kepadanya, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan

pernah menyampaikan apa yang telah engkau katakan kepada orang lain."

Kemudian ia memacu untanya, berjalan membelakangr Al-Asqaf senya

berkata:

Darimu untaku berlari karena gelisah dengan keberaniannya
Dalam keadaan janin di dalam perutnya menjadi tampak
Dan agamanya berbeda dengan agama kaum Nasrani

Kemudian Abu Alqamah menemui Rasulullah ffi. Ia senantiasa bersama

beliau sampai ia kemudian mati syahid taklama setelah itu.

Utusan mendatangi Najtan,lalu mendatangi seorang pendeta bernama

Abnu Abi Syamr Az-Zabidr yang sedang betada di atas shauma'ahnya.

Utusan itu berkata, "Sesungguhflya seorang nabi di urus di Tihamah. Nabi

itu menulis surat kepada Al-Asqaf. Penduduk wadi sepakat untuk mengurus

Syurahbil bin Wadaah, Abdullah bin Syrrahbil, danJAbbar bin Faidh agar

menghadap nabi tersebut. Mereka bertiga menyampaikan kabar tentang nabi

tersebut yang menantang penduduk Najran untuk bermubahalah. N{ereka
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enggan untuk melaknat nabi itu. Syurahbii meminta pada nabi itu untuk

menetapkan suatu hukum. Dan, nabi itu pun menulis sufat. Para utusan

datang dengan membawa surat dan menyerahk^rny^ kepada Al-Asqaf.

Al-Asqaf membaca surat itu didampingi Bisyr (Abu Alqamah) yang kala

inr sedang benda di atas untanya. Maka tersungkudah unta Abu Alqamah.

Dan, Al-Asqaf pun bersaksi bahwa nabi itu adalah benar-benar nabi yang

diutus Allah, hirggu akhirnya Alqamah menemui nabi itu dan menyatakan

keislamannya."

Demi mendengar ap^ yang disampaikan utusan itu, maka sang

pendeta berkata, "Turunkan aku dari shauma'ah ini. Jika tidak, maka aku

akan menjatuhkan diriku dari shauma'ah in7l." Maka oraflg-orang pun

menutunkan sang rahib dari atas shauma'ahnya.

Sang rahib pergi menemui Rasulullah ffi dengan membawa hadiah. Di

^nt^ra 
hadiah yang diberikannya adalah pakuan dingm yang biasa dipakai

para khalifah, gelas, dan tongkat. Sang rahib berada di sisi Rasulullah ffi
untuk beberapa lama. la mendengar bagaimana wahyu, sunnah, kewa jiban-

kewajiban, dan hukum hudud ditutunkan. Allah tidak membuka hati sang

tahib untuk menerima Islam. Ia kemudian meminta izrnkepada. Rasulullah

ffi untuk kembali kepada kaumnya. Ia berkata, "Insya Allah aku akan

kembali." Ia pun kembali pada kaumnya. Dan setelah itu, ia tidak kembali

lagi ke Madinah sampai Rasulullah ffiwafat.

Sementara itu, Al-Asqaf Abu Al-Harits datang menemui Rasulullah

r*B diiringkan oleh As-Sayyid, Al-Aqib, dan beberapa tokoh masyarakat

Najran. Untuk beberapa lama merekabenda di sisi Rasulullah ffi. Mereka

mendengarkan bagaimana Allah menutunkan wahyu kepada beliau. Beliau

menulis surat untuk Al-Asqaf dan beberapa uskup lunnya yang berada di

Najran:

DenganmenyebutnanaAllahyangMalwPengaslhlagiMalwPenyayang.

D ari Muhammad, S ang N abi, kep ada,\l- As qaf dm p o:r a uskup lainny a

di negen Najrur, serta pard dukun merel<.a, pendctn, pedagang, budtk,

tentar a, dan r aky at, s erta selwuh or ang y ang ber oda dnlam kuasa mer el<.a

-)ang 
sedikit maupwr yangbanyak- te,tongga (kota suci Allah) dan
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Rasul-Nya, tidaklah diubah seorang uskup dari jabatan l<r.wkupannya,

penfu admi jabatmkcpenlctaartrlJa,dukmdmiprof esikedukmnnnya,

dsntidnklahdiubahhak-hakdankektusaanmereka,dmridaklahdiubah

segaLa sewatu )ang selama ini telah mereka l<ebiasaon merel<a,. Sehnuh

orang J ang berdnnpingan dengan kon suci Allr;h dnn Rasul-N y a wrtuk

selnmanJ a dnlarn keataan s ep erti semuln s elmna mengadnknn hubungan

damai. Semuarrya itu tidak al<nnberubahkarenn orong Thalim (zhalim)

atalt orang-orang Jang zlwlim (zhalimin) . .

Setelah Al-Asqaf telah menerima surat itu, maka ia minta izin untuk

kembali kepada kaumnya. Rasulullah ffi memberikan rzin, dan ia beserta

rombongannya pun kembali ke Najran.ss2

Al-Baihaqi meriwaayatkan dengan sanad sahih yang menyambung

hingga Ibnu Mas'ud, bahwa As-Saryid dan Al-Aqib menemui Rasulullah

ffi. Keduanya ingin melaknat beliau. Maka berkatalah salah satu dari dua

orang itu kepadayanglunnya, 'Janganlah engkau melaknatnya! Demi Allah,

jikaiabenar-benar seorang nabi dan engkau melaknatnya,maka [[12 
-212rr

orang setelah kita- tidak akan selamat. Mereka berkata kepada Rasulullah

W,"Kami akan memberi engkau 
^p^yangengkau 

minta. Utuslah kepada

kami seorang laki-laki yang jujur. Jangan mengirim kepada kami selain

orang yang jujur!"

Rasulullah ffi bersabda, "Aku akan benat-benar mengfuim otungyzng

benar-benar jujur bersama kalian." Para sahabat berebut agar dijadikan

sebagai utusan. Maka beliau pun bersabda, "Berdirilah,waharAbu Ubaidah

bin Al-Jarrah!" Tatkala Abu Ubaidah telah berdiri, maka beliau bersabda

kepada kedua orang Najtan tersebut, "Dialah orang jujur yang dimiliki

umatku."ss3

Hadits y^ng s^rn juga didwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab

Shahih AlBukhai, dari hadits Hudzufah danyang semisalnya.ssa

552 Al-Baihaqi, Dah'ilAn-Nsbswa4 iilid 5, hlrn.385-391

553 lrl-Bathaqr, Dah'il Ar-Niluwab, 1ilid 5, hlm. 392

554 Al-Bulihari (3735) dalam pembahasan tenang keutamaan para sahabat. Bab: Manaqib Abu Ubaidah bin Al-

Jarrah, dan Muslim (55/ 2340) dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan Abu
Ubaidah bin Al-Jatmh
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Dalam l<ttzb Shahih Muslin dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, ia

berkata, "Rasulullah B mengunrskku ke Najran. Mereka berkata, "Tidakkah

engkau melihat orang-otang itu mengatakan, "lYahai satdai Harun,"

sementara arrtata Isa dan Musa memiliki hubungan sebagaimana yang

kalian tahu?"

Maka berkatalah Al-Mughirah bin Syu'bah, "Aku pun menemui

Rasulullah ,ffi dan mengabarkan kepada beliau apa y^ng dikatakan orang-

orang Najran itu." Maka beliau pun bersabda, "Apakah engkau tidak

mengabarkan kepada mereka, bahwa mereka itu dipanggil dengan fl m^-

n mapara nabi mereka dan orang-orang saleh sebelum mereka."sss

Kami meriwayatkan dariYunus bin Bakir, dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Rasulullah ffi mengutus Ali bin Abu Thalib ke negeri Najran untuk

mengumpulkan shadaqah mereka dan jizyah mereka."ss6

12. Kedatangan Ufusan Farwah bin Arnru Al-Judzami, Raia Arab Romawi

Ibnu Ishaq berkatz, "Farwah bin Amru Al-Judzami diurus kepada

Rasulullah ffi dan menyatakan keislamannya.Dia menghadiahkan kepada

Rasulullah ffi seekor keledai putih. Farwah bin Amru Al-Judzami adalah

seorang Atab yang menjadi pegawai kekaisaran Romawi. Dia ditugaskan

sebagai raiabagkalangan bangsa Arab. Ia menguasai daerah Ma'an dan

daerah sekitarnya yang meliputi negeri-negeri Syam. Demi mendengar

berita keislamannya, otang-orang Romawi memburu dan menangkapnya.

Mereka memenjarakannya di daetah kekuasaan mereka. Saat orang-orang

Romawi hendak menyalibnya di atas wilayah peruranyangbernama Afru'

di wilayah Palestina, Farwah berkata:

Tidaklah datang Sulma bahwa perhiasannya
berada di atas air Afra', di atas sebuah tunggangan
di atas sebuah unta, yang induknya belum dipukul oleh anak iantannya

. sementara induk itu ujung-ujung badannya dipotong dengan sabit

Ibnu Ishaq berkata, "Az-Zvhi menduga, saat orang-orang Romawi

hendak membunuh ny a, F zn rah berkata:

555 Muslim (2135/ 9) dalam pembahasan tentang adab, Bab: latangan membuat kuniyah dengan sebutan Abu

Al-Qasim.
556 Ai-Baihaqi,Dala'ilAn-Nfiarryah,iilid5,hlrn394,darZadAl'Ma'ad,iilid3,hlm.629-638
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Sampaikan kepada pada kaum muslimin, bahwa
sesungguhnya aku menyerahkan tulang dan kedudukanku kepada Tuhanku

I(emudian pan algoio Romawi memenggal kepala Farwah dan

menyalibnya di atas perauan Afia'. Semoga AUah d6 memberikan rahmat-

Nya kepada Farwah.ssT

15. Kedatangan Utusan Bani Sa'di bin Bakr

Ibnu Ishaq berkata, "Bercerita kepadaku Muhammad bin Al-Walid

bin Nuwaifa', darl Kutaib (hamba sahaya Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Bani Sa'di bin Bakr mengunrs Dhimam bin Tsa'labah untuk

menemui Rasulullah 6. Ia menghentikan dan mengik^tvntany^ di pintu

masjid. Dia masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah ffi duduk di

doJamnyadikeliiingi oleh para sahabat. Ia berkata, "Siapakah diantarakalian

yang merupakan putra Abdul Muthalib?"

Rasulullah ffi bersabda, "Aku adilah putta Abdul Muthalib."

Dhimam bettanya, "Kaukah Muhammad?"

Rasulullah ffi menjawab, "Iya."

Dhimam berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, aku ingin bertanya

kepadamu dengan pertanyz^nyang sulit. Maka engkau tidak akan mendapat-

kan jawaban dari dalam dirimu."

Beliau bersabda, "Iya silahkan! Tanyakan ap^ y 
^trg 

engkau inginkan! "

"Demi Allah, yaitu tuhanmu dan tuhan keluargamu, tuhan manusia

sebelum z marrr.rru, dan tuhan manusia sesudah zamanmu, apakah Allah

mengutusmu kepada kami sebagai rasul?"

Beliau bersabda, "Demi Allah, iya."

"Demi Allah, tuhanmu, tuhan manusia sebelum zamanmt, dan

tuhan manusia sesudah zamarrm:u, apakah Allah menyrrruhmu agar kami

menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun,

dan agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh

nenek moyarrg kami sejak dahulu kala?"

557 Ibnu Hisyam, iilid 4, hlrn. 234
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Beliau betsabda, "Demi Allah, iya." Kemudian beliau menyebutkan

satu per satu kewajiban-kewajiban dalam Islam, mulai dari shalat, zakat,

puasa, haji, dan semua kewajiban Latnnya.

Dhimam berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan

selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusan-

Nya. Aku akan melaksanakan semua kewajiban ini, menjauhi apa yang

dilarang, tidak akan aku tambah dan kurangi," Setelah berkata demikian,

Dhimam berpamitan dan mengambiluntanya. Maka bersabdalah Rasulullah

ffi,"1ika Si-Pemilik -Dua jalinan rambut itu- Q)himam) mengatakan yang

benar, makaia akan masuk surga."

Dhirnam adalah seorang lelaki kaku rambutnya dan memiliki jalinan

rambut yang dikepang. Ia menghampiri untanya, don melepaskan ikatannya.

Ia meninggalkan tempat itu hingga sampai kepada kaumnya. Ucapan

pertama yang dikatakannya adalah, "Seburuk-buruk sesembahan adalah

Lata danUzzal"

Kaumnya berkata, "Apayangterjadi, wahai Dhimam? Takudah kamu

padapenyakit sapak, gila, dan kusta ftarena kamu telah menghinaLatadan

Uzza)|"

Dhimam berkata, "Celaka kalian ini! Lata danUzza sama sekali tidak

memberika n marrfaatdan tidak mendatangkan bahaya. Sesungguhnya Allah

telah mengutus seorang rasul. Dia telah menurunkan kepada rasul itu sebuah

kitab yang akan menyelamatkan kaiian dari kesesatan kalian selama ini.

Aku pun telah bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad

adalah hamba dan tasul-Nya. Aku menyampaikan kepada kalian 
^p^y^ng

diperintahkan dan diarangnya."

Demi Allah, tiada seorang pun penduduk negeri Dhimam yang

menemuinya sore itu, kecuali ia telah menjadi muslim.

14. Kedatangan Thariq bin Abdullah dan Kaumnya

Kami meriwayatkan peristiwa ini dari Abu Bakr Al-Baihaqi, dariJamik

bin Syaddad,iaberkata,"Bercerita kepadaku seorang laki-laki yang b erfi rna

Thariq bin Abdullah.Ia betkata, "Aku berdid di pasar Maiaz. Ketika itu
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datanglah seorang lelaki yang mengenakan iubah. Laki-laki itu berkata,

"Wahai manusia, katakanlahl-.a ilaaha ilkllaah, maka kalian akan beruntung!"

Kemudian, laki-laki lain mengikutinya, dan melempatinya dengan

batu. Laki-laki yang kedua itu berkata, '\Wahai manusia, i^g^ benarkan

ucapannya. Sesungguhny a ia adalah pembohong!"

Aku pun befianya, "siapakah lakilaki (yang pertama) itu?"

Orang-orang berkata, "Diaadalah seorang pemuda dari Bani Hasyim'

Dia menganggaP dfuinya utusan Allah."

Aku bertanya lagS, "siapakah laki-laki ftedua) yang melemparinya

dengan batu?"

Orang-orang menjawab, "Dia adalab Paman pemuda itu. Namanya

Abdul Uzz ."

Thariq berkata, "Orang-otang berbondong-bondong memeluk Islam

dan berhijrah, sementara kami meninggalkan Rabadah. Tuiuan kami adalah

kota Madinah. Di sana, kami ingin membeli kurma yang dihasilkan kota itu.

Tatkala kami telah dekat dengan tembok Madinah dan perkebunan kufma,

kami pun berkata, "Kita mestinya turun, dan menggani pak2:tan." Saat

itulah seofang laki-laki muncul. Laki-laki itu mengenakan dua kain lusuh.

Ia mengucapkan salam, lalu bertanya,"Darimana rombongan ini datang?"

Kami mengatakan, "Dari Rabadah."

"Kemanakah kalian hendak Pergl?" tanyalali-laki itu.

"Kami ingin menuiu kota Madinah."

"Apa yang kalian inginkan?"

"Kami ingin membeli kurma yang dihasilkan kota itu," iawab kami.

"Kami membawa serta istri kami. Kami iuga membawa unta merah yang

telah diikat pada hidungnya."

Laki-laki itu bertanya,"Apakah kalian hendak meniual unta kalian itu?"

Rombongan kami men j awab, " Iy a, harganya s ekian... sekian."

Lakilaki itu berkata, "Kami tidak mengurang| apa yang telah kami

ucapkan." Lalu laki-laki itu mengambil tali kekang unta. Ia pun pergi'

fw,il ,9inl; ttoloylnpu Tanlil Pac^/r//al 455



Tatkala lakilaki itu telah menghilang dari kami, di balik tembok kota

dan petkebunan kurma di dalamnya,kami pun berkata,"Apa yang telah

kita iakukan? Demi Allah, kita telah menjual unta kepada orang yang kita

kenal, sementara uangnya belum kita ambil." Thariq berkata, "Seorang

perempuan yang menyenaipe\alanan kita mengatakan, "Demi Allah, aku

telah melihat seotang laki-laki yangwajahnya penggalan bulan saat prrnama.

Aku menjamin hatga unta yang kalian jual itu."5s8

Dalam ri'wayat Ibnu Ishaq, perempuan itu berkata,"Janganlah kalian

saling mencela! Aku telah melihat wajah seorang laki-laki yang tak akan

pernah membohongi kalian. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih serupa

dengan bulan prunama daripada waiahnya."

Tatkala mereka sedang dalam kondisi demikian, datanglah seorang

laki-laki. Ia mengatakan, "Aku adalah urusan Rasulullah ffi unnrk kalian. .

Inilah kurma kalian. Makanlah sampai kenyang. Mintalah kurma itu untuk

ditimbang, dan mintalah timbangan yang baik."

Kami makan hi.ggu kenyang. Kami minta kurma itu ditimbang dengan

timbangan yang baik.

Kami memasuki kota Madinah. Kami masuk ke dalam masjid, dan

mendapati Rasulullah sedang berdiri menyampaikan khutbah kepada

masyarakat Kami jumpai, dalam khutbahnya ia berkata, "Bershadaqahlah,

karena shadaqah itu baik bagi kalian. Tangan di atas lebih baik dzripada

tang n di bawah. Jagalahibu dan ayahmu! Jagalah saudari dan saudaramu!

Berilah perhatian kepada orang lebih rendah daripada kamu!"

Saat itu, datanglah seorang laki-laki dad suku Yarbu' atau Anshar.

Laki-laki itu bertanya,"Wahai Rasulullah, mereka memiliki hutang darah

yang harus mereka bayarkzn kepada kami."

Rasulullah ffi betsabda, "Sesungguhnya seorang ibu tidak pernah

betbuat jahat kepada anaknya." Beliau mengatakan demikian sebanyak

tiga kali.sse

558 Al-Baihaqi, Dala'i/An-Nfitwafi (5/ 380-381)

559.Al-HakimdiltmAlMustadrakQ/611-612),dilampembahasantentangsejatah,bab"tanganpemberiberada
di atas dan mulailah bershadaqah kepada otangyangmeniadianggunganmu." Al-Hakim mengatakan, "Hadits

ini sanadanya sahih."
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15. Kedatangan Utusan Tujaib

Datanglah utusan Tujaib menghadap Rasulullah #. Mereka berasal

dari Sakun, terdid d^nB laki-laki. Meteka membawa sertazakzthatavang

difardhukan oleh Allah. Kedatangan mereka membuat Rasululiah liB senang.

Karenaitu, beliau memuliakan mereka. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

kami membav/a serta hak Allah yangadapadzhatakami.

Rasulullah ffi bersabda, "Bawalah kembali zakat kalian, dan bagikan

kepada pzra fal<t (di negeri) kalian!"

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami membawazakatkami setelah

kebunrhan seluruh kaum fakir di negeri kami tercukupi."

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, Tidak ada utusan-Arab lain

sebaik utusan yang berasal dari Tujaib ini."

Maka bersabdalah Rasulullah 6, "Sesungguhnya petuniuk itu datangnya

dari Allah. Siapa saja yang dikehendaki-Nya mendapatkan kebaikan, maka

Dia melapangkan dadanya untuk menerima keimanan."

Para utusan itu menanyakanbanyak hal kepada Rasulullah ,#. Maka

beliaupun menuliskan jawaban atas pertanyaan itu. Mereka bertanya tentang

AI-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah W pun bertambah senang dengan

mereka. Beliau meny'uruh Bilal untuk menyambut mereka dengan baik.

Para utusan itu berada di Madinah selama beberapa hari, dan tidak terlalu

Iama. Mereka ditanya, "Apayangmembuat kalian heran?"

Mereka berkata, "Kami akan kembali kepada kaum kami, untuk

mengabarkan bahwa kami telah melihat Rasulullah M, bertanya kepada

beliau, serta mend^pzti^w^ban dari beliau."

Mereka kembali menghadap Rasulullah 6 untuk berpamitan. Beliau

menyuruh Bilal untuk mengurus keperluan para utusan itu. Beliau memberi

mereka hadiah tetbaik yang pernah diberikan Rasulullah ffi kepada para

utusan. Beliau bersabda, "Adakah orang lain di 
^nt^ra 

kalian yang belum

menghadap ke sini?"

Mereka menjawab, "Ada, seorang pemuda kami tinggalkan di dalam

kendaraan kami. Ia yang termuda di antara kami."
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Beliau betsabda, "Bawa ta pada kami!"

Mereka betkata kepada pemuda itu, sesaat setelah mereka tiba di tempat

menyimpan kendaraan mereka, "Temuilah Rasulullah ffi! Sampaik^n 
^p^

yang meniadi kebutuhanmu! Kami sendiri telah mendapatkan 
^p^ 

y^ng

kami butuhkan."

Pemuda itu betjalan hingga sampai di hadapan Rasulullah ffi.la
berkata, "\Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang yang berasal

dari Bani Abdza, salah satu aflggota dad utusan yang baru saja menghadap

Tuan. Mereka telah mend^p^tk^n 
^pa 

y^ng mereka butuhkan. Karena itu,

penuhilah kebutuhanku, wahai Rasulullah!"

"Apakah yang engkau butuhkan?" tanya Rasulullah i(8.

".Prpayangaku butuhkan tidak sama dengan apaylngmereka buruhkan,

meskipun meteka datang karena cinta pada Islam, dan telah memberikan

zakat. Aku sendiri datang ke sini, demi Allah, tidak lain karena aku ingin

Tuan memohon kepada Allah &, agar mengampuni dosa-dosaku dan

menyayangi aku, dan menganugerahkan kekayaan dalam hatiku.

Rasulullah ffi men,'uruh Bilal memberi pemuda itu dengan pemberian

yangjrga diberikan kepada para utusan larnnya. Setelah itu, semua utusan

kembali ke negerinya.

Pada tahun 10 H, mereka bertemu dengan Rasulullah ffi di Mina dalam

musim haji. Mereka memperkenalkan diri, "Kami berasal dari Bani Abdza."

Beliau bertanya, "Apa yang dilakukan pemuda yang pernah datang

bersama kalian?"

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat seorang

pemuda sepertinya. Kami tidak mend^patberita tentaflg seorang manusia

pun yang lebih qana'ah dari didnya dalam menerima rczel<t Allah. Jika
or^ng- orang y^trg lain membagi -bag1 harta, pemuda itu sama sekali tidak

melidk ke arah harta itu."

Maka bersabdalah Rasulullah W,"Segalapuji bagi Allah, aku berharap

semua dari dirinya akanmail"
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Salah seorang laki-laki dad mereka bertanya, "'Wahai Rasulullah,

bukankah semua bug^ dari dirinya akan mati?"

Rasulullah ffi menjawab, "Hawa nafsu dan keingin^nfly^ bercabang

dalam wadi dunia. Barangkali ajalnya akan menjemputnya di sebagian wadi

itu, dan Allah ,J8 tidak peduli di bagian wadi yang mana laki-laki itu akan

mati."

Meteka berkata, "Pemuda itu hidup di iingkungankamidalam keadaan

terpuji. Dia paling zuhud dalam melihat dunia, dan paling qana'ah dalam

menedma rezeliAlah."

Saat Rasulullah ffi wafat, sebagian penduduk Yaman meninggalkan

Islam. Pemuda itu pun bertindak, mengingatkan mereka akan Allah dan

Islam. Namun, tak seorang pun dari orang-otang muttad itu yang kembali

kepada Islam.

Abu Bakar tedngat pada pemuda itu dan bertarrya tentang keadaannya.

Abu Bakar mendengar kabarnya dan upaya yang dilakukannya itu untuk

mengajak orang-orang murtad agar kembali pada Islam. Kemudian Abu

Bakar menulis surat kepadaZiyad bin Labid. Abu Bakar berpesan kepada

Ziyad agar mempedakukan pemuda tersebut dengan baik.s60

16. Kedatangan Utusan Badi Sa'di Hudzaim dari Qudha'ah

Al-Waqidi mengatakan, dari Abu An-Nu'man, dari ayahny^ y^ng

berasai dari Bani Sa'di Hudzaim. Ia berkata, "Bersama dengan sejumlah

o:raflgdari kaumku, aku menghadap Rasulullah 6 sebagai seorang utusan.

Beliau memasuki negeri sebagai kelompok yang menang, dan menaklukkan

bangsa Arab. Sementara itu, bangsa yang kalah dikelompokkan dalam dua

golongan: oraflg yang masuk Islam dengan sukacita, dan masuk Islam katena

takut pedang. Kami pun singgah di suatu wilayah dalam kota Madinah.

Kami tinggalkan tempat itu. Kami berjalan menuju Masjid Nabawi.

Sampailah kini kami di depan pintu Masjid Nabawi. Kami mendapati

beliau sedang menshalati ienazah di dalam masfid. Kami berdfui di salah

satu sisi masjid. Kami tidak tutut setta bersama orang-orang yang lun

560 IbnuSadi, (1/ 244-245)
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dalam shalat jenazah itu, sampai kami bertemu dengan Rasulullah iffi dan

mengucapkan sumpah setia.

Rasulullah ffi telah selesai melaksanakan shalat jenazah.Behaumelihat ke

atah kami. Beliau memanggil kami. "Siapakah kalian," tanya beliau pada kami.

"Dart Bani Sa'di Hudzaim," jawab kami.

"Apakah kalian muslim?" tanya beliau.

"Iyu," jawab kami.

"Tidakkah kalian ikut menshalatkan jenazah saudara kalian?" tanya

beliau.

Kami menjawab, "$Vahai Rasulullah, kami menduga hal itu tidak boleh

kami lakukan sampai kami mengucapkan sumpah setia kepad^Trran."

Maka bersabdalah Rasulullah #, "Di manapun tempat kalian menyata-

kan keislamankahan, maka kalian telah menjadi muslim."

Kami menyatakan keislaman kami dan berjanji pada beliau untuk setia

terhadap Islam. Setelah itu, kami berpamitan dan berjalan menuju tempat

kendaraan kami ditambatkan, di mana kendaraan itu dijaga oleh salah

seorang utusan termuda kami.

Rasulullah ffi mencari keberadaan kami. Saat bertemu dengan kami,

utusan termuda diantan kami menghadap beliau.I^meny^t^kan janji setia

pada Islam. Kami pun berkata, "Wahai Rasulullah, dia adalah orangtermuda

di 
^flt^r^ 

kami, dan dta adalah pelayan kami."

Beliau bersabda, "Yang termuda dalam suatu kaum adalahpelayanbagl

kaum itu. Semoga Allah memberikatinya (yang temuda itu)!"

Ayah Abu Nu'man berkata, "IJtusan termuda iru adalah orang terbaik

di antarl- kami. Di 
^ntarakami, 

ra adalah yang terbaik dalam membaca Al-

Qur'an, berkat doa yang diucapkan Rasulullah ffi untuknya. Kemudian,

Rasulullah ffi menjadikan utusan termuda itu sebagai pimpinan kami. Dia

iuga yang menjadi imam kami. Saat kami hendak berpamitan, Rasulullah

ffi memerintah Bilal agar memberi setiap orang dari kami sejumlah

satu beberapa uqfiah perak. Kami pun kembali kepada kami, dan Allah

meflganugerahkan kepada mereka (nikmat yang berupa) Islam."s61

561 IbnuSadi(1/249)
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17. Kedatangan Utusan Bani Fazarah

Abu Ar-Rabf bin Salim dalam kitabnya Al-Iktfa'berkata, "Tatkala

Rasulullah # pulang dari Perang Tabuk, datanglah kepada beliau belasan

utusafl dari Bani Fazanh. Dalam utusan itu terdapat nama-flam Khariiah

bin Khishn dan Al-Hurt bin Qais bin Akhi Uyainah bin Hishn. Al-Hurr

adalah utusan yang paling muda. Mereka singgah di rumah Mullah binti AI-

Harits. Mereka datangkepada Rasulullah ffi dengan menyatakan keislaman

meteka. Mereka mengendarai tunggangan yaflg kurus-kurus.

Rasulullah ,# bertanya tentang kondisi negeri mereka. Salah seorang

di antan mereka meniawab, "Negeri kami mengalami kemarau panjang.

Ternak-ternak kami mati. Tanaman kami mati kekeringan. Keluargakamit

kelaparan. Oleh karena itu, doakanlah kami agar Tuhanmu memberikan

pertolongan kepada kami! Berilah syafaat unfuk kami kepada Tuhanmu,

dan agar Tuhanmu memberi kami syafaat ufltuk kami kepadamu!"

Maka Rasulullah ffi bersabda, "Subhanallah! Celaka ini! Sesungguhnya

aku memoh on syafaatkepada Tuhanku J8. Tiadalah orang yang bisa diminta

syafaatnyakepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Ago.g. Kursi

Allah meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi bergerak karena keagungan

dan kekuasaan-Nya, sebagaimana keledai bersuara (bergemuruh). Kemudian

beliau bersaba, "Sesungguhnya Allah &tefiawamendengar kerinduan dan

kesulitan kalian, serta dekatnya pertolongan untuk kalian."

Maka berkatalah seorang baduwi, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan

kita tertawa?"

Beliau bersabda, "Iya)'

Orang baduwi itu berkata, "Kami tidak akan menyesal iika tawa Tuhan

kita itu membawa kebaikan."

Rasulullah ffi tertawa mendengar ucapan orang baduwi itu. Kemudian

beliau naik ke atas mimbar, dan menyampaikan beberapa pesan. Dan,

tidaklah beliau mengangkat kedua t^ng fl untuk berdoa, kecuali Allah

memberikan pertolong an, makabeliau mengangkat kedu^ tang^nfly^hingga

tampak putihnya ketiak beliau. Dalam doa beliau yang dihafal adalah:
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Ya Allah siramilah negeri-Mu dan berilah minum ternak-ternak-Mu!
Tebarkanlah kasih-sayang-Mu! Hidupkanlah negeri-Mu Jang mati! Ya

Allah, turunkanlah kepata kuni hujan yang memberi pertolongan, hujut

lang menJegarkan-menyuburkan, Ja.ng mencakup wilayah yang luas;
lurjan yarg segera dntang, bukonhujan ymg diumdakedtwngannya; hujur
yang bermanfaat, bukan hujan ymg membahayakan. Ya Allah, beril<anlah

l<arni hujan sebagai ratmtat, bul<an hujan sebagai adzab, bul<nn hujan yng
menghancurkan; bukan hujan yang menenggelannkan; bukan hujan yang

mencelakal<an.Ya Allah, twunl<"anlahkepadalannihuja:n, dantolanglahkarni

dalam menghadapi mr.suh-musyl1t " 
s az

18. KedatanSan Utusan Bani Asad

Telah datang kepada Rasulullah 6 utusan dari Bani Asad yang

berjumlah 10 orang. Dalam rombongan utusan itu hadir pula rWabidhah

bin Ma'bad dan Thalhah bin Khuwailid. Mereka datangsaat Rasulullah 6
sedang duduk di dalam masjid bersama bebetapa sahabat. Salah satu dari

utusan itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnyakami bersaksi bahwa

tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa engkau

adalahhamba dan utusan-Nya. Kami datang kepada-Mu, wahai Rasulullah,

sementara engkau tidak mengutus kepada kami satu pun utusan, sementara

kami mewakili orang-orang yang berada di belakang kami. Maka berkatalah

Muhammad bin Ka'ab Al-Qaarazhi, "(Saat itu) maka turunlah firman Allah
yang berbunyi:

"Mereka merasa telnh memberi nil<rnat kepadarnu dengan keislarnan merel<a.

Kanl<anlah , " J anganlah l<.amu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan

keislnmarunu.SeberumyaAllah,Dialahyangmelimpahlannilonatkepadarnu

dcngan merunluki l<amu kepada keimanan jika l<nrnu adalah orutg. arurg y ang

beTtar." (Al,Hujurat: 1 7)

Mereka menanyakan banyak hal kepada Rasulullah ffi. Sebagian

pefiarrya n mereka berkaitan dengan masalah ramalan, perdukunan, dan

562 Ditiwayatkan oleh: Al-Hakim dalam l,ttab Al-Mtttadrak (1/ 327) dalam pembahasan tentang istisqa'
(meminta huf an), bab membalik selendang, takbir, dan bacaan Al-Qut'an. Ia mengatakan, "Hadits ini shahih
sesuai dengan syatat yang telah ditetapkan oleh Syaikhain (Al-Buldrari dan Muslim), namun keduanya tidak
mengeluarkan hadits ini." Hadits ini disepakati oleh Adz-Dzahabi dan Al-Bairha'qidalzrttAl-fubra Q/ 355)
dalam pembahasan tentang istisqa', bab doa yang dibaca dalam shalat istisqa'. Hadrts ini juga diriwayatlan pula
oleh Ibnu Sa'di (1 / 226-227).
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undian dengan kerikil. Maka Rasulullah W melar:rtg mereka dari semua

kebiasaan mereka itu. Mereka pun berkata,"Wahai Rasulullah, semua itu

telah menjadi kebiasaan kami di zumaflJahiliyah. Adakah engkau melihat

salah satu di antara kebiasaan-kebiasaan kami bisa tetap dipertahankan?"

Beliau betsabda, "Kebiasaan apakah itu?!

Mereka menjawab, D Al-khath.s63D

"Salah satu nabi diantarapannabi diajarkan al-khatb. Siapa saja yang

memiliki ilmu seperti ilmu nabi itu, maka ia telah mengetahui."s6a

19. Kedatangan Utusan Bahra'

Al-Waqidi menceritakan dari Karimah binti Al-Miqdad, ia berkata,

"Aku mendengr ibuku yang bernama Dhuba'ah bin Az-Zubur bin Abdul
Muthalib berkata, "Datanglah utusan Bahra' dari negeri Yaman kepada

Rasulullah ffi.Parautusan itu berfumlah 13 orang laki-laki. Mereka datang

dengan mengendarai binatang tunggangan mereka, hi.gg, mereka tiba di

depan pintu rumah Al-Miqdad. Saat itu, kami berada di kediaman kami di

Bani Hudzailah.

Miqdad keluar tumah dan menyambut kedatangafi para utusan itu.

Ia mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Dia menghidangkan

sepiring haif65 yang memang telah kami persiapkan sebelum kedatangan

mereka. Miqdad membawa makanan inr untuk para tamunya. Iya, Al-Miqdad

memang orang pemurah dan gemar menghidangkan makanan untuk para

tamnoya. Para tamu itu makan hingga habislah baisiw. Piring bekas hidangan

dikembalikan kepada kami, di at^sny^ terdapat beberapa sisa makanan.

Kemudian sisa makanan itu kami kumpulkan dan kami taruh di atas sebuah

wadah kecil,lalu kami bawa menghadap Rasulullah 6 bersama Sidrah, salah

563 Salah satu ienis pmktek petdukunan. Orang meyakini bisa mengetahui hal-hal gaib dengan pemntata kerikil
atau batu-baru kecil.

564 Diriwayatkan oleh: Muslim (33 / 537) dalampembahasan tentang masjid dan tempat-tempat yang digunakan

untuk shalat; bab hatamnya bicara dalam shalat, dan menghapus hokum yang pernah membolehkan bicara;

diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (930) dalam pembahasan tentang shalat, bab tentang mendoakan otang
yangbetsin dalam keadaan shalaq diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (1218) dalam pemabahasan tentanglupa
dalam shalat, bab tentang betbicara dalam shalaq diriwayatkan pula oleh Abrnad $ / aal dan Ibnu Sa di (1 /
223)

565 Seienis makanan yang teibuat dari bahan kurma.
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satu budakku. Aku menjumpai beliau di rumah Ummu Salamah.s66 Beliau

bersabda, "Dhuba'ah mengirim makanan seperti ini?"

Sidrah berkata, "Benar, wahu Rasulullah."

Beliau bersabda, "Taruhlah!" Kemudian beliau bersabda, "Apakah

yang telah dilakukan oleh tamu Abu Ma'bad?"

Aku berkat z, "Di rumah kami." Dhub a'ah berkata, "Maka Rasulullah

ffi dan orang-orang yang bersama beliau makan hingga selesai. Si&ah juga

makan bersama mereka." I(emudian Rasulullah ffibersabda, "Bawalah

makanan yang tersisa untuk tamu kalian!"

Sidrah berkata, "Aku pulang dengan membawa sisa makanan y^ng

ada di atas piring kepada tuanku." Ia berkata, "Para tamu meny^ntzp

sebagian makanan itu selama mereka berada di dalam rumah Al-Miqdad.

Kami memberi mereka makanan itu berkali-kali. Mereka berkata, "Wahai

Ma'bad, engkau menjami kami dengan makanan yang paling kami sukai,

sementara kami tidak bisa mendapatkan makanan sepeti ini kecuali hanya

dalam wakru tertentu. Kami dengar, kalian sedang dalam masa kesulitan

dalam mendapatkan makanan. Namun demikian, kami mendapatkan jamuan

hingga kami bisa kenyang."

Abu Ma'bad menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah,ffi makan

sebagian makanan itu,lalu mengembalikan sisanya. Dan dalam sisa makanan

itu terdapat berkah bekas jai-jemari beliau. Ntaka para tamu itu berkata,

"Kami bersaksi bahwa dia itu fi.asulullah) adalahutusan Allah." Keyakinan

mereka bertambah, dan inrlah yang diharapkan oleh Rasulullah ffi.

Para tamu itu belajar tentang kewajiban dalam ag ma. Mereka tinggal

di rumah itu selama beberapa hari. Lalu mereka menghadap Rasulullah ffi
untuk berpamitan. Beliau memberi mereka hadiah, dan setelah itu, mereka

kembali kepada kaum mereka.s6T

20. Kedatangan Utusan Udzrah

Utusan Udzrahyang berjumlah 10 orang datang kepada Rasulullah ffi,

566 Salah satu istri Rasulullah 6
567 IbnuSadi,(1/250)
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pada bulan Shafar, tahun 9. Dalam rombongan utusan itu terdapatJamrah

bin An-Nu'man. Rasulullah iiB bersabda, "Siapakah orang-orang ini?"

Juru bicara utusan berkata, "Kami zdalah orang-orzng yang tidak

engkau ingkari. Kami adalah putra-putra Udznh, saudara seibu Qushai.

Kamilah pendukung Qushai, pengusir Khuza'ah dan Bani Bakat dari

Makkah. Kami memiliki kerabat dan saudata."

Rasulullah ffi bersabda, "Selamat datang! Aku mengenal kalian dengan

baik."

Para utusan itu kemudian masuk Islam. Rasulullah ** menyampaikan

kabar baik bahwa mereka akan menaklukkan negeri Syam, dan larinya Kaisar

Heraklius menuju wilayah terlarangnya. Beliau melarang mereka unruk

bertanya kepada juru ramal. Beliau juga melarang mereka menyembelih

untuk dipersembahkan kepada berhala. Beliau mengabarkan kepada mereka

bahwa yang dianjurkan kepada mereka adalah menyembelih kurban. Mereka

tinggal di Madinah selama beberapa hari, di tumah Ramlah. Kemudian

mereka meninggalkan Madinah dengan membawa hadiah (dari Rasulullah

ffi).

21. Kedatangan Utusan Baliy

Pada bulan Rabiul Awwal, tahun 9, utusan Baliy datang menemui

Rasulullah ffi. Mereka dijamu oleh Ruwaifa'bin Tsabit Al-Balawa. Ruwaifa'

mengantarkan meteka menemui Rasulullah W. la berkata, "Mereka itu

adalzh kaumku."

Rasulullah ffi bersabda, "(Aku ucapkan) selamat datang untukmu dan

untuk kaummu."

Para utusan itu kemudian memeluk Islam.

Rasulullah ilB bersabda, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah

memberi kalian petuniuk untuk memeluk Islam. Maka, setiap orang yang

mati dalam keadaan memeluk selain Islam, maka iaberadadi dalam neraka."

Tetua rombongan, namanya Abu Adh-Dhubaib berkata, "Wahai

Rasulullah, aku senang menjamu tamu. Apakah ini mendatangkan pahala

untukku?"
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Beliau bersabda, "Setiap kebaikan yang engkau berikan kepada orang

kaya ataupun miskin adaLah shadaqah."

Abu Adh-Dhubaib bertanya,"Berapalama waknr menjamu tamu itu?"

Beliau bersabda, "Try^hari. Apa yang engkau berikan setelah tiga hari

itu adalah shadaqah. Dan tidaklah halal bagi tamu untuk tirgg, di rumahmu

(setelah tiga hari itu), karena itu akan menjadi beban bagimu."

Dia bertanya lagi, "\Wahai Rasulullah, apa pendapatrnu tentang kambing

(orang) yang hilang, kemudian aku menemukannya di sebuah tanahlapang

di muka bumi?"

Beliau bersabda, "Kambing itu untukmu, atau unnrk saudaramu, atau

untuk serigala."

Dia bertanyalagq, "Kalau unta?"

Beliau bersabda, "Engkau tidak berhak memilikinya.Biarkanlah unta

itu, sampai pemeliknya menemukannya."

Ruwaifa'berkata, "Kemudian mereka berdfui dan kembali ke rumahku,

dan ternyata Rasulullah W datang ke rumahku membawa kurma. Beliau

bersabda, "Gunakan kurma ini unnrk menjamu tamu-tamumul." Patatamuku

makan sebagian kurma tersebut dan sebagian makanan yang lain. Mereka

tinggal di rumahku selama tiga hari. Kemudian mereka berpamitan dengan

Rasulullah ffi. Beliau memberi mereka hadiah, dan mereka pun kembali ke

negeri mefeka."s68

22. Kedatangan Utusan Khaulan

Pada bulan Sya'ban, tahun 9, datanglah kepada Rasulullah ffi 10 utusan

dari Khaulan. Mereka berkata, "Kami memimpin kaum kami. Kami beriman

kepada AIIah 'J8. Kami membenarkan Rasul-Nya. Kami datangmenemui

engkau dengan mengendarai unta, menempuh tanah yang keras dan lembah-

lembah. Nikmat itu Allah dan rasul-Nya dianugerahkan kepada kami. Kami

datang untuk berkun j ung padamu."

Rasulullah ffi bersabda, "Kalian telah bercerita tentang perjalanan

kalian. Setiap langkah unta kalian itu membawa kebaikan bagr kalian. Kalian

568 IbnuSa'di. (1/ 249),danZaduAl-Ma'ad, (3/ 646-658)
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berkata, "Kami datang an tu k berka nj ung p adanzz. " Sesungguh ny L or ng yzrrg

berkunjung padaku di Madinah, maka ia akan berada di sisiku pada Hzri
Ki^mat."

Mereka berkata, "lVahai Rasulullah, perjalananini tidak mendatangkan

kebinasaan."

Kemudian Rasulullah,ffi bersabda, "Apakah yang dilakukan "Ammu
Anas"?" Ammu Anas adalah nama patung y^ng pernah mereka sembah

sebelumnya.

Mereka berkata, "Berbahagialah!Allah telah mengganti Ammu Anas

dengan risalah yang engkau bawa. Masih ada patung yang tersisa, y^ng

disembah oleh orang- orangy^ngtelah tua-tua. Jrkakami pulang, insya Allah

kami akan menghancurkannya. Patung-patung itu telah mendatangkzn

fitnah bagt iami.

Maka Rasulullah 6 bersabda, "Fimah terbesar mana yang pernah

kalian lihat dari patung itu?"

Mereka berkata, "Engkau lihat, kami mengalami masa paceklik,

sehingga kami terpaksa makan tulang-tulang yang telah remuk. Kami
merrgumpulkan sesuai dengan kesanggupan kami sejumlah uang. Kami
gunakan uang itu untuk membeli 100 banteng. Kami sembelih banteng-

banteng itu untuk dipersembahkan kepada Ammu Anas pada waktu pagi.

Kami tinggalkan daging-daging banteng itu hi.gg, datanglah binatang buas

dan memak^nny4 padahal kami lebih membutuhkan daging-daging itu

daiapa binatang-binatang buas itu. D atanglah huj an pada saat itu, sementara

para laki-laki telah menjadi ketdil (cebol karena kurang makan), dan seorang

diantan kami berkata, "Ammu Anas telah memberikan nikmat kepada kita."

Mereka menceritakan kepada Rasulullah .ffi tentang binatang ternak

dan tanaman y^flgmereka bagi pada patung tersebut. Mereka meya)<tni, apa

yang mereka persembahkan kepada patung itu sebagai bentuk ungkapan

terimakasih atas kebaikannya, dan sebagai bentuk ungkapan terimakasih

kepada Allah.

Mereka berkata, 'Jika kami bercocok-t^rtum, maka kami membuat

perantz;ra yang menghubungkan kami dengan Ammu Anas. Tanaman
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iru kami beri nama yang dikaitkan dengan nama Ammu Anas. Sementara

tanaman yang lain kami beri nama "batu Allah." Jika angin bertiup, maka

tzfiaman yang kami siapkan untuk AUah kami berikan kepada Ammu Anas.

Jika angtn bertiup lagi, maka t^nam n yang kami siapkan kepada Ammu

Anas tidak kami berikan kepada Allah."

Kemudian Rasulullah d* mengatakan kepada mereka bahwa Allah

menurunkafi ayat yang betkaitan dengan perbuatan mereka tersebut:

"Danmerel<amemperurfiuklumbagtAllahsatubagiandarinnamandmtemak

yang telah diciprnkan Allah.. .. " (Al.An'am: 136)56e

Mereka berkata, 'Jika kami bersengketa, maka kami mengadukan

masalah kami kepada Ammu Anas. Kemudian, ia menjawab pengadukaq

kami."

Rasulullah (B bersabda, "Yang berbicara kepada kalian itu adalah setan."

Mereka bertanya kepada Rasulullah ffi hal-hal yang diwajibkan dalam

^gama. 
Maka Rasulullah lB pun mengajari mereka. Beliau meny'uruh mereka

nntuk menepati janji, melaksanakan amanahyang telah dipercayakan kepada

mereka, berbuat baik kepada tetangg , dan jangan sampai menzhalimi

seseorang. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kezhaliman itu (akan menjadi)

kegelapan di Hari Kiamat." Beberapa hari kemudian, mereka berpamitan

kepada beliau, dan beliau pun memberi mereka hadiah. Maka merekan

pun kembali kepada kaum mereka. dan, tak lama berselang, mereka pun

menghancurkan Ammu Anas.sTo

23. Kedatangan Utusan Muharib

Pada tahun hajiwada' (haji perpisahan), datanglah kepada Rasulullah

569 Te{emahan lengkap dari ayat tersebut adalah: "Dan mereka memperunukkat bagi Allah ut* bagian dai tarunan
dan lcrnaklang klah diciptakan Allab, lah mcreka berkala rerilai dengan pefiaf,gkaan mereka, <Ini uuk Allah dan ini
mtsk berhak-berbak kani." Maka tqji-saiianlangdipenmkkan bagi berhala-berbala nercka tidak sa@ai kepadaAllah;

dan sEitaliatlang drperuntukkan bagi Allah, naka sajian tta tanpai kepada berhala-berhah ncreka, Anat bmkkh
,btetapan mereka itu."

Menurut riwayat, hasil tanaman dan binatang ternak yang mereka petuntukkan bagi Allah, mereka

pergunakan unruk membeti makanan orang-orang fakit, otang-orang miskin, dan berbagai amal sosial.

Sementara hasil tanaman dan binatang ternak yang diperuntukkan bagi berhala-berhala dibedkan kepada

penjaga berhala itu. Apa yangdisediakan untuk berhala-bethala tidak dapat diberikan kepada fakt miskin, dan

amal sosial, sedang sebagian yang disediakan untuk Allah (fakfu miskin dan amal sosial) dapat diberikan kepada

berhala-berhala itu. Kebiasaan yang sepeni ini amat dikutuk Allah.
570 IbnuSadi,(1/245)
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6 utusan Muharib. Mereka adalah bangsa Arab yang paiing keras.

Mereka adalah bangsa Arab yang prling keras dalam menghalangi dakwah

Rasulullah ftS. Utusan itu be{umlah 10 otang yang mewakili kaumnya dan

mereka menyatakan keislamannya. Bilal menemui mereka siang dan malam,

sampai meteka bertemu dengan Rasulullah W, pada suatu hari, mulai dari

zhuhur hirgg" asar. Beliau mengenali salah seorang dari mereka. Beliau

memandanginya cukup lama.TarJ<alayarrgdipandangi menyadari hal in:, ia pun

berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau sedang mengingat-ngingatku?"

Rasulullah ffi l-rersabda, "Aku sungguh pernah melihatmu."

Orang itu betkata,"Iya, demi Allah, engkau sungguh telah melihat

dan bercakzp-cakap denganku. Aku berbicara denganmu dengan ucapan

yang paling buruk. Aku datang padamu dengan cara yang pali.g butuk di

Ukadz, sementara sengkau sedang menghadapi orang-orang."

Maka bersabdalah Rasulullah W, "\y^."

Orang itu berkata lagr, "Wahai Rasulullah, ketika itu tiada seorang pun

yang berbuat kepadamu lebih kasar dariku. 'hada orang lain yang lebih

jauh dari Islam dibandingkan dengan diriku. Maka, aku memufi AIIah yang

menjadikan aku masih hidup sampai aku membenarkan engkau. Sementara

itu, sejumlah temanku yang dulu menentangmu telah mati dalam keadaan

kafir."

Maka bersabdalah Rasulullah #, "Sesungguhnya hati ini berada dalam

kuasa AIIah.g&."

Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah aku ampunan

atas segala tindakanku padamu!"

Beliau bersabda, "Sesungguhnya Islam itu menghapus kekafiran (dosa)

yang dilakukan sebelum (seseorang memeluk Islam)."

Setelah itu, para utusan kembali kepada keluarga mereka.o"

Z. Kedatangan Utusan Shuda'pada Tahun 8 H

Telah datang kepada Rasulullah ffi utusan Shuda'. Hal itu terjadi

setelah beliau meninggalkan Jr'ranah. Beliau mengirim bebetapa utusan

571 Ibnu Sa di, (l / 247 -248)
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dan menyiapkan sebuah ekspedisi. Beliau menunjuk Qais bin Sa'di bin
Ubadah sebagai pemimpin utusan itu. Beliau mengibarkan bendera putih
dan menyerahkan kepada Qais bendera hitam. Beliau menyiapkan laskar

di sisi parit dengan i"rrrlrh 400 orang pasukari Muslim. Beliau memerintah

Qais untuk menjejakkan kaki di sisi menuju arah Yaman di mana kaum

Shuda'berada.

Maka datanglah seorang lelaki dari Shuda' menemui Rasulullah.

Laki-laki itu mengetahui keberadaan pasukan Muslim. Dia berkata kepada

Rasulullah ffi, "\Wahai Rasulullah, aku menghadap engkau mewakili kaumku.

Karena itu, utuslah pasukan itu untuk kembali, sementara aku beserta

kaumku tunduk padamu."

Rasulullah 6 p..r, mengutus Qais dan pasukannya untuk meninggalkan

posisinya. Sementara itu, utusan Shuda'yang baru menghadap Rasulullah

kembali kepada kaumnya. Setelah itu, 15 orang Shuda'kembali menemu

Rasulullah. Maka, Sa'du bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan

mereka menemuiku!"

Kelima belas orang Shuda'itu pun menemui Sa'du bin Ubadah. Dia
menjamu dan memuliakan mereka dengan baik. Ia memberi mereka pakaian,

dan setelah itu mengantar mereka menghadap Rasulullah 6. Di hadapan

beliau, mereka menyatakan setia pada Islam. Mereka berkata, "Kami beserta

kaum kami rundukkepadamu." Kemudian merekakembali kepada kaumnya

dan Islam tersebar di kalangan mereka.

Pada musim hajiwada',100 orang Shuda'menghadap Rasulullah ffi.
Al-Waqidi menyebutkan peristiwa ini dari riwayat Bani Al-Mushthaliq.

Disebutkan sebuah hadits dari riwayat Ziyadbin Al-Harits Ash-Shudal.

Ia menghadap Rasulullah ffi setaya berkata, "Utuslah pasukan itu kembali,

maka aku dan kaumku menyatakan tunduk kepadamu." Maka Rasulullah

sejumlah orang dari kaumku menemui Rasulullah 6. Maka beliau bersabda

kepadaktl "Wahai saudara kaum Shuda', apakah engkau orang yang dipanrhi

di kalangan kaummu?"
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Ziyad,berkata, "Aku meniawab pertanyaan Rasulullah 6 itu, "Berla!,

wahai Rasulullah ffi. Semua itu dari Allah dan Rasul-Nya." Ziyadmeflyertai

Rasulullah ffi dalam beberapa perialanan beliau.

ziyad berkata, ,,Rasulullah ffi melakukan perialanan di malam hari,

dan kami pun melakukan perjalanan bersama beliau. Aku sendiri adalah

sosok lelaki yang kuat."

Ziyadberkata, "Dalam perialanafl itu, beberapa sahabat beliau berpisah

dengan rombongan. Aku sendfui tetap bersama beliau. Tatkala datang

waktu subuh, beliau bersabda, "Kumandangkan ltdzan, wahai saudara

kaum Shuda'!"

Maka aku melantunkan adzan dari atas tungganganku. Kami

melanjutkan perjananan. Di tengah pe\alatan, beliau tunur karena suatu

keperluan. Beliau bersabda, "\ilfahai saudara kaum Shuda', apakah engkau

memiliki air?"

Aku menjawab, "Aku memiliki au dalamwadahku."

Beliau bersabda, "Barvalah kamari!"

Aku pun membawa air ke hadapan Rasulullah ffi. Beliau bersabda,

"Tuangkan!"

Aku pun menuangkan isi wadah itu ke dalam sebuah gelas besar. Pata

sahabat pun dataflg menghampiri. Kemudian beliau meletakkan kedua

telapak tangan di atas sebuah wadah besar. Aku lihat, selal-sela iari beliau

mengeluarkar- at yang memancar. Beliau bersabda, "wahai saudara kaum

Shuda,, jika bukan karena malu kepada Allah,!8, kami tentu memberikan

air dan minta diberi ait."

Kemudian beliau berwudhu, dan bersabda, "IJmumkan kepada para

sahabatku, siapa saja yang ingn berwudhu, maka gunakan ait ini!"

ziyad berkata, "P^fa sahabat berwudhu hingga selesai semuanya.

Kemudian Bilal datang, lalu mengumandangkan iqamat.

Melihat hal itu, maka Rasulullah 6 bersabda, "Sesungguhnya

saudara kaum Shuda' telah mengumandangkan adzat Siapa saia yang

mengumandangkan adzan,hendaklah ia y xrgmengumandangkan iqamat,"
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Maka aku pun mengumandangkan iqamat. Kemudian Rasulullah liE

datafig, dan beliau melaksanakan shalat bersama kami.

Sebelumnya, aku meminta beliau agar menjadikanku sebagai pemimpin

bagi kaumku. Aku meminta beliau menulis surat untuk menyatakan hal itu.

Beliau memenuhi permintaanku itu. Selesai melaksanakan shalat, seorang

laki-laki berdiri. Ia mengeluhkan pekerjanya,Iaberkata, "W'ahai Rasulullah,

sesungguhnya dia melanggar perjanjian yang telah kami sepakaa pada

z^{n njahiliyah."

Maka Rasulullah ffi bersabda, 'Tidak ada kebaikan pada kekuasaan

bagi seorang laki-laki Muslim."

Laki-laki yang lain berdiri. Iaberkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku

zakatl."

Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mewakilkan (hak)

membagi zakat kepada malaikat muqarrab (yang didekatkan), tidak juga

kepada seorang nabi mursal (yang diutus), hingga Dia membaginya kepada

8 golongan.Jika engkau termasuk di dalam 8 golongan iru, niscaya aku akan

memberimu zakat, meski engkau tidak membutuhkannya. Sesungguhnya

hata zakat itu menjadi pening dalam kepala dan penyakit dalam perut."

Aku pun berkata di dalam hati, "Ini adalah dua penyakit (yang
kuderita) saat aku meminta kekuasaan (dari Rasulullah), padahal aku adalah

seorang Muslim. Aku juga meminta zakat dari beliau, padahal aku tidak

membutuhkannya." Aku pun berkata, "rWahai Rasulullah, aku kembalikan

kedua surat (yang telah Tuan nrlis)!"

Maka bersabdalah Rasulullah ffi, "Mengapa begitu?"

Aku menjawab, "Aku mendengar engkau bersabda, Tidak ada kebaikan

dalam kekuasaan bagi seorang laki-laki Muslim,'padahal aku adalah seorang

laki-Iaki Muslim. Aku juga mendengar engkau bersabda, 'Siapa s@a meminta

harta ryakat, padabal ia tidak membutuhkanrya (kay), maka hafia qakat itu akan

(berabab) nenjadi pening dalam kepala dan penjtakit dalam pentt,'padahal aku

tidak membutuhkannya."

Maka bersabdalah Rasulullah ffi, "sesungguhny^^payang aku katakan

adalah hal yang sebenarnya." Kemudian beliau menerima dua surat dariku.
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Lalu beliau bersabda, "Tunjukkan padaku nam^ seoraflg laki-laki dari

kaummu yang bisa aku jadikan pemimpin!"

Aku menunjukkan sosok laki-laki dari kaumku yang layak meniadi

pemimpin. Beliau mengangkatnya menjadi pemimpin kaumku. Aku berkata,

"Wahai Rasulullah, kami memiliki sebuah sumur. Airnya cukup untuk kami

saat musim dirgr. Namun, atnya sedikir saat musim panas, dan kami pun

bertengkat karena berebut ait. Orang Islam adalah minoritas di kalangan

kami, dan kami menjadi takut karenanya. Maka, memohonlah kepada Allah

untuk karn, agar sumur kami mengeluarkan at yang bedimpah!"

Rasulullah iiB bersabda, "Beri aku rujuh kerikil!"

Aku pun memberikan rujuh kerikil kepada beliau. Beliau menggosok-

gosok kerikil-kerikil itu dengan tangan beliau, lalu menyerahkannya

kepadaku. Beliau betsabda, 'Jika engkau sampai di dekat sumur itu, maka

lemparlah kerikil-kerikil itu satu per satu ke dalam sumur, dan sebudah

nama Allah."

Ziyad berkata, "Aku melaksanakan perintah beliau iru. Hingga kini,

kami tidak melihat dasar sumur lagi ftarena airnya selalu penuh)."stz

25. KedatanSan Utusan dari Ghissan

Para utusan dari Ghissan datang pada bulan Ramadhan, tahun 10 H.

Mereka berjumlah 3 orang,dan menyatakan keislam^iny^. Mereka berkata,

"Kami tidak tahu, apakah kaum kami akan mengikuti kami atau tidak.

Mereka menghendal<r lorja bertahan dan ingin dekat dengan kaisar.

Rasulullah ffi memberi hadiah kepada mereka bertiga. Mereka pun

kembali ke Ghissan. Kaum mereka tidak menerimaaiakanuntuk memeluk

Islam. Kemudian mereka menyembunyikan keislaman mereka, hingga

572 IbnuSa'di(1/247),danhadits"Siapasajayangrnengumandangkanadzan,makadialahyang
mengumandangkan iqamat." Dikeluarkan oleh Abu Dawud (514) dalam pembahasan tentang shalat, bab

tentang "seseorang mengumandangkan adzan, lalu orang lain yang mengumandangkan iqamat. Diriwayatkan

pula oleh At-Tirmidzi (199) dalam bab-bab tentang shalat, bab "Hadits yang menyatakan bahwa orang yang

ber-adzan, maka dialah yang ber-iqamat." At-Titmidzi mengatakan, "Hadits yang disampaikan oleh Ziyad

kita kenal sebagai hadits Ifriqi. Menurut pendapat ahlihadits, Ziyad adabhsosokyrngdba I Dia di-dha'if-kan

olehYahyaAl-Qathandan ahlihadits larnnya....";dinwayatkanpulaoleh Ibnu Maiah fl17) dalampembahsan

tentang adzan dan amalan-amalan sunnah saat bet-adzan. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (4/ 169). Lihat pula

ZadAl-Ma'ldQ/ 661-666)
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dua di 
^nt^ra 

mereka meninggal dunia dalam keadaan Islam. Orang yang

ketiga bertemu dengan Umar bin Al-Khathab +S dalam Perang Yarmuk.

Dia juga bertemu dengan Abu Ubaidah dan mengabarkan padanya akan

keislamannya. Abu Ubaidah memuliakan orang tersebut.sT3

26. Kedatangan Utusan Salaman

Tujuh orang utusan Salaman datang menemui Rasulutlah ffi. Dalam

rombongan mereka terdapat Hubai bin Amtu. Mereka semua menyatakan

keislaman mereka. Hubaib berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah ffi,
"Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?"

Beliau menjawab, "Shalat pada waktunya."

Kemudian beliau menyebutkan hadits yangpanjang. Bersama beliau,

para utusan melaksanakan shalat zhuhur dan ashar. Hubaib berkata,

"Shalat ashar ftali ini) Iebih ringan daripada shalat zhuhur." Para utusan

mengeluhkan masa paceklik yang sedang mendera negeri mereka. Maka

bersabdalah Rasulullah &,'\aAllah, turunkanlah hujan kepada mereka di
negeri mereka!" Maka aku (Hubaib) berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah

kedua tanganmu, sesungguhnya mengangk 
^t 

t^ng nlebih banyak dikabulkan

doanya dan lebih baik."

Rasulullah ,ffi tersenyum, dan beliau pun mengangk^t t^figafl sampai

aku melihat putihnya ketiak beliau. Beliau berdiri, dan kami pun ikut berdiri

bersama beliau. Kami tir,.ggrl di Madinah selama tiga hari. Rasulullah ffi
menjamu kami dengan baik. Setelah itu, kami beqpamitan kepada beliau. Beliau

memberi kami hadiah. Setiap kami mendapatkan 5 uqiyah. Bilal memin ta maaf

kepada kami. Ia berkata, "Haiirri kami tidak memiliki apa-apa."

Kami berkata, "Betapa banyak dan baik 
^payangtelah 

kami tedrrra."

Kemudian kami berjalanan menuju negeri kami. Kami mendapati

negeri kami telah dig"y* hujan padahari dan saat Rasulullah ffi berdoa

untuk kami." Al-Waqidi berkata, "Mereka kembali ke negeri mereka pada

bulan Syawal, tahun 10 H.s74

573 IbnuSadi(1/255)
574 IbnuSa'di(1,/251)
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27. Kedatangan Utusan Bani Absi

Telah datangkepada Rasulullah ffi panutusan dari Bani Absi. Mereka

berkata, "\W'ahai Rasulullah, orzfig terpandai membaca di kalangan kami

telah datang menemui kami. Dia mengabarkan kepada kami, bahwa tidaklah

berislam seseorang yang tidak berhijrah. Sementara kami ini memiliki harta

dan binatang ternak.5TsJika tidaktah berislam seseorang yang tidak berhiirah,

maka tidaklahadakebaikan dalam harta kami itu. Karena inrlah, maka kami

menjual hata dan ternak kami."

Mendengar itu, Rasulullah ffi pun bersabda, "Bertakwalah kepada

Allah di manapun kalian berada! Maka, Allah tidak akan mengurang1pahala

amal kalian sedikitpun." Beliau bertanya tentang Khalid bin Sinan, apakah

ia memiliki keturunan. Mereka mengatakan bahwa Khalid bin Sinan tidak

memiiiki keturunan. Sebelumnya, ia memliki puri, tetapi telah meninggal.

Kemudian beliau betcerita kepada para sahabat tentang Khalid bin Sinan.

Beliau bersabda, "seorang nabi yang disia-siakan oleh kaumnla."Sti

28. Kedatangan Utusan Ghamid

Al-'i7aqidi berkata, "Pada tahun 10 H, datanglah 10 orang utusan

dari Ghamid. Mereka singgah di Baqi'Al-Ghatqad. Baqi'ketika itu adalah

sebuah tempat yang ditumbuhi sejenis pohon. Kemudian mereka menemui

Rasulullah ffi. Meteka memerintahkan utusan yang paling muda usianya

untuk menjaga tunggangan mereka. Namtrn, utusan itu tertidur. Datanglah

seotang pencuri dan mengambil kopor yang berisi pakaian.

Kini tibalah utusan di sisi Rasulullah ffi. Meteka mengucapkan salam

kepada beliau dan menyatakan keislaman mereka. Rasulullah 6 menulis

untuk mereka sebuah buku yang memuat aiaran tentang syatl'at Islam.

Beliau bersabda kepada mereka, "Siapakah yang engkau tinggalkan untuk

menjaga tunggangan-tunggangan kalian?"

Meteka menlawab,"Utusan yang paling muda usianya, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, "Dia telah tertidur, hirgg" datanglah seorangpencuri

dan mengambil tas milik salah satu di afltata kalian."

575 Katena sebab itu, mereka tidak ikut bethijrah.
576 IbnuSadi(1 / 225-226)
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Salah seotang di antara mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dalam

rombongan kami tak seorang pun yang membawa tas kecuali aku."

Beliau bersabda, 'Tas itu diambil pencuri dan telah dikembalikan lagi

ke tempatnya."

Maka para utusan itu pun bergegas datang ke tempat mereka

menambatlan kendaraan. Meteka menemui utusan yang meniagakendanan,

dan menanyakan perihal 
^p^ 

y^ng telah dikabarkan Rasulullah ffi. Sang

penjaga mengatakan, "Aku terbangun, dan mencari-cari kopor. Aku berdiri

dan mencarinya, dan aku menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk.

Tatkala aku melihatnya,iaberlaamenjauhi, dan aku pun mengejarnya. Aku

mendapati sebuah lobang bekas galian. Ternyata ia telah menyembunyikan

kopor di situ. Aku pun mengeluarkan kopor itu dari dalam lobang galian iru.

Demi mendengar hal itu, para utusan lunnyaberkata, "Kami bersaksi

bahwa dia (Muhammad) adalah utusan Allah. Dia mengabarkan kepada

kami tentang kasus pencurian ini, dan dia juga mengabarkan bahwa kopor

ini telah dikembalikan ke tempatnya."

Para utusan itu kembali menemui Rasulullah ffi. Mereka menceritakan

^p^ 
y^ng telah terjadi. Si penjaga y^ng dit-inggalkan iuga datang kepada

Rasulullah 6 dan menyatakan keislamannya.

Rasulullah ffi mengutus Ubay bin Ka'ab untuk mengajari mereka Al-

Qur'an. Rasulullah *9 memberi meteka hadiah sebagaimana y^ng beliau

berikan kepada para utusan sebelumnya. Setelah itu, para utusan kembali

ke negerinya.sTT

29. KedatanSan Utusan Al-Azd kepada Rasulullah

D alam kitab Ma'ifa b As b-S baha bab, Abu Nu'aim menyebutkan sebuah

hadits riwayat Ahmad bin Abu Al-Hawari. Hal yang sama juga dilakukan

Al-Hafizh Abu Musa Al-Madini. Ahmad bin Abu Al-Hawari berkata,

"Aku mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Alqamah bin Yazid

bin Suwaid Al-Azdi bercerita padaku, "Ayahku bercerita kepadaku dari

kakekku Suwaid bin Al-Harits. Ia berkata, 'Aku diutus bersama dengan 7

577 IbnuSadi(1/260)
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orarig lainnya daikaumku untuk menemui Rasulullah 6. Kami masuk dan

berbicata dengan beiiau. Melihat pakuanyangkami kenakan, beliau merasa

takiub dan betsabda, "Siapakah kalian?"

Kami menjawab, "Kami orang yang beriman."

Beliau tersenfrm dan bersabda, "Sesungguhnya setiap ucapan iru

memiliki hakikat. Apakah hakikat ucapan dan keimanan kalian?"

Kami mengatakan,"Limabelas perka n. Lima di antaranya diperintah-

kan oleh para utusanmu agar kami imani. Lima perkara lainnya engkau

perintahkan agar kami laksanakan. Lima yang lainnya meniadi kebiasaan

kami masaJahiliyah, dan masih kami lakukan sekarang. Kecuali jika engkau

tidak menyrrkainya, maka hal itu akan kami tinggalkan."

Rasulullah ffi bersabda, "Apakah lima perkar^y^trgdiperintahkan oleh

para utusanku agat kalian imani?"

Kami mengatakan, "Mereka memerintah kami agar beriman kepada

Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, danhari kebangkitan

setelah mati."

Rasulullah (B bersabda, "Apakah lima perkar^ y^ng aku perintahkan

agar kahan laks anakan? "

Kami menjawab, "Engkau perintahkan kami agar mengatakan laa

ilaaha ilallaah, mendirikan shalat, membayar z.akat, puasa Ramadhan, dan

melaksanakanhaii ke rumah suci bagi yang mampu."

Rasulullah ffi bersabda, "Apakah lima perkar^y^ngmenjadi kebiasaan

kalian di masa Jahiliyah?"

Mereka menjawab, "Bersyukur pada saat sejahtera, bersabar saat

mendapat ujian, ridha dalam menerima ketentuan pahit dari (Allrh), berkata

benar dalam keadaan perang, dan tidak bergembira karena bencana yang

menimpa musuh."

Rasulullah 6 bersabda, "Orang-orang bijak lagi alim, hampir-hampir

saja mereka menjadi nabi karena kefaqihannya." Kemudian beliau betsabda

Iagi, "Aku menambahkan lagi lima perkara, sehingga menjadi sempurna 20

perkan bagi kalian jika kalian benar-benar melaksanakan apa yangkaltan
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kaakan. (I-ima perkam tambahan itu) adalohjanganlah kalian mengumpulkan

makanan yang tidak kalian makan, iung membangun rumah yang tidak

kalian tirrggdi, janganlah bedomba-lomba meraih sesuatu yang akan kalian

tinggalkan esok hari, takudah kepada Allah yang kepada-Nya kalian akan

kembali dan di hadapan-Nya amal kalian akan dipaparkan, dan senangilah

sesuatu yang pasti kalian hadapi dan di dalamnya kalian kekal."

Para utusan berpamitan kepada Rasulullah 6. Mereka menghapal

wasiat beliau itu dan mengamalkannya.sTs

50. Kedatangan Utusan Bani Al-Muntafiq

Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal dalam

Musnadayahnya. Abdullah berkata, "Ibrahim binJamrah bin Muhammad bin

Hamzah bin Mush'abb:r:, lyz-Zrtbaur Az-Zubairi menulis surat kepadaku.

Dalam suratnya, ia menulis: 'Aku menulis untukmu hadits ini. Aku telah

memaparkan dan mendengmrrya sesuai dengan yang kunrlis untukmu ini.

OIeh karenait:a, i'wayatkanlah hadits ini dariku."

Ibrahim berkata,'Abdurrahman bin Al-Mughimh Al-Hizami bercerita

kepadaku, dia berkata, 'Abdurrahman bin Iyasy As-Sama'i Al-Anshari

bercerita padaku, dari Dalhim bin Al-Aswad bin Abdullah bin Haiib bin

Amit bin Al-Muntafiq Al-Aqili, dari ayahnya, dari pamannya yang bernama

Laqith bin Amir. Dalhim berkata, 'Jug diceritakan padaku oleh Abu
Al-Aswad bin Abdullah, dari Ashim bin Laqith, bahwa Laqith bin Amir
meninggalkan negerinya sebagai utusan untuk menghadap Rasulullah 6.
Dalam perialanzn itu, ia ditemani oleh sahabavryay^ngbernama Nuhaik

bin Ashim bin Malik bin Al-Muntafiq. Laqith berkata,'Aku dan sahabatku

meninggalkan negeri kami hingga kami sampai di hadapan Rasulullah 6.
Kami bertemu dengan beliau saat beliau baru saja menyelesaikan shalat

shubuh. Beliau berdiri, dan menyampaikan khutbah di hadapaniamaah.

Beliau bersabda, "Wahai manusia! Ingadah, sesungguhnya aku telah

menyembunyikan suaraku dari kalian sejak empat hari ini.sTe Oleh karena

578 IbnuSadi(1 /254-255),dtsebntkaniugaolehlbntHaiatdzlarnAl-IsbababQ/ 98)dandianisbatkankepada
Abu Ahmad Al-Askari. Namun, san adhadns tri dba$karcna dha'lf-nytA.lqamah bin Yazid bin Suwaid.

579 Tidak berbicara dengan sahabat selama empat hari.
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itu, dengarkanlah sabdaku! Adakah di antara kalian yang diutus oleh

kaumnya?"

Mereka berkata kepada Laqith, "Ketahuilah, untuk kami sabda

Rasulullah W, "Ingatlah, batangkali ada seorang laki-laki yang disibukkan

oleh pikitannya sendiri, atao disibukkan oleh ucapan sahabatny^, 
^t^u

disibukkan oleh oleh sesuatu yanghilang. Sesungguhnyaaku akan dimintai

pertanggun g-jatxraban. Bukankah aku telah menyampaikan? Dengarlah,

maka kalian akan hidup! Sekarang duduklah, kalian!"

Orang-orang pun duduk. Aku dan sahabatku berdiri. Saat Rasulullah

ffi selesai dad urusannya, makzaku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang

Tuan ketahui tentang perkara gaib?"

Rasulullah ffi tertawa. Demi Allah, beliau tahu kalau aku bermaksud

menjatuhkannya dengan ucapanku itu. Beliau bersabda, "Allah menyem-

bunyikan lima kunci perkan gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain

Allah." Beliau berkata demikian sampai membuat isyarat dengan t^ng rrrrya.

Aku pun bertanya, "Apakah lima kunci perkara gaib itu, wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda, "Ilmu tentang kematian. Allah mengetahui kematian

kalian, sementara kalian tidak mengetahuinya. IImu tentang air mani

s^at ber^da di dalam kandungan. Dia mengetahuinya, sementara kalian

tidak. Ilmu tentalrg sesuatu yang bakal terjadi di masa akart datang. Dta

tahu apa yangakan engkau makan di masa datang, sementara kamu tidak

mengetahuinya. Ilmu tentang hari pertolongan. Dia akan menolong kalian

yang sedang dalam kesulitan dan membunrhkan pertolongan. Allah tertau/a,

karena Dia mengetahui bahwa pertolongan kalian akan segera datang."

Laqith berkata, "Aku betkata kepada Rasulullah ffi, "Kami tidak

menyesali Tuhan tert^wa sebagai pertanda kebaikan, wahai Rasulullah."

Kemudian beliau bersabda, "flrgu) ilmu tentang Hari Ki^m t."

Kami berkata, "Wahai Rasulullah, ajarrlah kami apa yang engkau

ajarkankepada oraflg-or^ntr itu, serta ajariahkami apa yang engkau ketahui!

Sesungguhnya kami adalah kabilah yang tidak membenarkan orang-orang

Midzhaj yang selalu mengambil hartznba dari kami, orang-orang Khats'am

yang menjadi penguasa kami, dan juga keluatga darimarn kami berasal."
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Beiiau bersabda, "Taklama kemudian, wafatlah nabi kalian. Taklama

setelah itu, dikirimlah pekikan suara yang berteriak. Demi nama Tuhanmu,

pekikan itu tidak meningg.alkan sesuatu apa pun kecuali sesuatu itu pasti

mati, juga para malarkzt yzng bersama Tuhanmu. Kemudian Tuhanmu

berkeliling di muka bumi, sementara negeri-negeri telah kosong. Kemudian

Tuhanmu mengirim hujan yang turun dari Arsy. Demi nama Tuhanmu, air

huian itu tidak meninggalkan sesuatu pun di atas bumi, mulai dari tempat

kematian atau lubang kuburan, kecuali ia membelah kuburan iru, lalu dari

lubang kubur itu keluarlah kepala mayit, dan kemudian mayit itu duduk.

I.antas, Tuhanmu berfirman, "Malyan,'680 karerta ada s;r;rlra yang berkata,

"Ya Tuhan, kemarin...hari ini...." (Suara inr betkata demikian) karena ingat

masa-masa hidupnya. Ia menyangka sedang berbicara dengan keluarganya."

Aku (Laqith) berkata, "Wahai Rasulullah, bagumana (mungkin) Tuhan

mengumpulkan kami setelah seluruh anggot^ tubuh kami dikoyak-koyak

oleh angin, keusangan, dan binatang buas?"s8l

Beliau bersabda, "Aku kabarkan kepadamu tentang nikmat Allah yang

mirip dengan (pertanyaanmu) iru. Bumi ini engkau lihat sebagai kumpulan

tanahltat yang masih usang (rusak)."

Aku berkata, "Tidak, bumi ini akan hidup selamanya."

Beiiau melanjutkan sabdanya, "Kemudian, kepada kumpulan -tanah
liat- usang ini, Allah menunrnkan huian dari langit. Tak lama berselang,

engkau melihatnya berubah meniadi tanah yang telah ditanami dengan

tetumbuhan. Demi nama Tuhanmu, Dia lebih mampu mengumpulkanmu

dari ak daripada men€Jumpulkan tanam^n-tan^m^n bumi, lalu kalian

keluar dari kuburan...dan dad tempat kematian kalian. Maka kalian melihat

Tuhanmu dan Dia melihat kalian."

Laqith berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana Dia
melihat kami dan kami melihat-Nya, sedangkan jumlah kami sangat banyak

dan Dia hanya satu?"

Beliau bersabda, "Aku kabarkan kepadamu tentang nikmat Allah y^g

MaQlam betari"Apa urusan dan kcpetlummu?"
Telah hancut, terkoyak-koyak.
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mirip dengan (pertanyaanmu) itu. Matahari dan bulan adalah salah satu

tanda-kecil dari kekuasaan-Nya. Kalian melihat keduanya, dan keduanya

juga melihat kalian padasaatyang sama. Kalian tidak mendzpztk^nbahaya

karena melihat keduanya. Demi nama Tuhanmu, Dia lebih mampu melihat

kalian dan (membuat) kalian melihat-Nya daipada jika kalian melihat

matahari dan bulan itu dan keduanya melihat kalian, sementara kalian tidak

mendapatk an bahaya karena melihat keduanya."

Aku (I-aqith) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang akan dilakukan

Tuhan kami jika kami melihat-Nya?"

Beliau bersabda, "Akan dipaparkan kepada-Nya seluruh catatan amal

kalian. Tidak ada sedikitpun amal kalian yang luput dari pengetahuan-Nya.

Kemudian Tuhanmu mengambil segayung air dengan tangan-Nya, lalu Dia

memercikan air itu ke muka kalian. Demi nama Tuhanmu, Dia tidak akan

salah dalam memercikkan ait iru ke wajah salah satu di antan kalian, meski

hanya setetes. Adapun halnya dengan seoraflg Muslim, air itu menyebabkan

mukanya seperti kain kafan yang berwarna putih. Sedangkan bagi orang

kafrr, zir itu akan memercik 
-atl:u 

dengan redaksi lain- akan memukul

mukanya hingga menjadi seperti arang yang hitam. Perhatikanlah! Kemudian

nabi kalian perg, dan orang-orang saleh mengikuti jejaknya melalui jalan

yang berbeda-beda. Mereka menyeberangi jembatan api. Salah seorang

di antara kalian menginjak kerikil api, lalu ia berkata, "Tetpangganglah!

Tidakkah kalian melihat telaga nabi kalian baglorang-orang kehausan yang

belum pernah aku lihat sebelumnya? Demi nama Tuhanmu, tidaklah salah

seorang di antara kalian mengulurkan tangannya kecuali akan jatuh di atas

tangan itu sebuah wadah au yang membersihkan dfuinya dari kencing dan

kotoran. Kemudian bersembunyilah matahari dan bulan, hi.ggu kalian tidak

bisa melihat salah satu dari keduanya."

Laqith berkata, "Aku bertanya kepada Rasululiah ffi, "Wahai Rasulullah,

dengan apa kami melihat?"

Beliau bersabda, "Dengan mataylngengkau gunakan melihat sekarang

ini. Itu terjadi sebelum matahaiterbit, pada suatr.r hari di mana bumi menam-

pakkan diri dan menandingin gunung-gunung."
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Laqith berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah ffi, "Dengafi apa

kami dibalas atas perbuatanbuk dan buruk kami?"

Beliau bersabda, "Kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya,

sementara keburukan dibalas dengan keburukan yang sepadan, kecuali jika

Allah memaafkannya."

Laqith berkata, "Aku bertanya,"Wahai Rasulullah, apakah surga dan

neraka itu?"

Beliau menjawab, "Demi nama Tuhanmu, sesungguhnya neraka inr

memiliki tujuh pintu. Jaruk satu pintu dengan pintu lainnya dilalui oleh

pengendara selama 70 tahun. Sesungguhnya surga memiliki delapan pintu.

Jarak satupintu dengan pintulainnya dilalui oleh pengendara selama 70 tahun."

Aku bertanya, "Vahai Rasulullah, apakah yang kami dapatkan dari

surga?"

Beliau bersabda, "Sungai yang dialid madu yang dijernihkan, sungai

yang dialiri khamer yang tidak menyebabkan pusing dan menyesal, sungai

yang dialiri susu yang tidak berubah ras^nya, afu yang tidak berubah

(rasa, warna, dan baunya), dan buah. Demi nama Tuhanmu, kalian tidak

mengetahui (hakikatnya), dan surga itu lebih baik daripad^y^ngsemisalnya,

di dalam surga ia bersama dengan istti-istri yang suci."

Aku bertanya,"VahaiRasulullah, apakoh di dalam surga kita memiliki

istri-istri atat di antata mereka wanita-wanita mushlihat.5g2 "

Beliau bersabda, "P 
^ra 

w atita n u s b li h at ttts untuk laki-laki yang s aleh."

Dalam redaksi lain disebutlan, '\Wanita-wanita salehah untuk laki-laki saleh.

Kalian menikmati mereka dan mereka menikmati kalian, sebagaimana kalian

merasakan nikmat di dunia. Hanya saja, meteka tidak melahitkan anak (di

dalam surga)."

Laqith betkata, "Aku bettanya, "Seiauh mana kami bisa sampai ke

dalam sutga?" Rasulullah ffi tidak memberikan jawaban. Aku pun bertanya,

'Janji setia apa y^ig mesti aku katakat kepada Tuan?" Kemudian beliau

merentangk^n t^ng n. Beliau bersabda, "[anji setia) untuk mendidkan

582 Katr naillihatmemiliki akar yang sama dengan kata ilalbat (salehah).
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shalat, menunaikan zakat, meninggalkan (perbuatan) orang musyrik, dan

agar engkau jzngan menyekutukan Allah dengan sesembahan lain."

Aku paqith) berkata, "Wahai Rasulullah, sejauh mana iarak ^rfi^r^
Timur dattBalzrt?" Kemudian beliau mengepalkan tangan. Beliau menyangka

aku mensyatatkan sesuatu yang tidak akan beliau berikan kepadaku. Laqith

berkata, "Aku berkata, "Kami akan tinggal di mana saja kami kehendaki.

Dan tidaklah berbuat jahat seorang lalaki kecuali bagi dirinya sendiri." Beliau

merentangk^n tafigan,lalu bersabda, "Semua itu terserah engkau. Engkau

tinggal di mana saja yang engkau kehendaki. Dan tidaklah berbuat jahat

padamu kecuali dirimu sendiri."

Laqith berkata, "Kami pun pergi danhadapan Rasulullah. Kemudian

beliau bersabda, "Inilah dia...Inilah dia." Beliau mengatakan hal tersebut

dua kali. Demi nama Tuhanmu, dialah manusia paling takwa untuk kali

pert^ma dan akhir."

Ka'ab bin Al-Khu&iyrh, salah satu keturunan Bakr bin Kilab, bertanya,

"Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda, "Meteka adalahputra-putra Bani Al-Muntafiq... putra-

putra Bani Al-Muntafiq... putra-putra Bani Al-Muntafiq.Di antara mereka

ada manusi^ yaigpaling takwa."

Laqith berkata, "Kami pun membubarkan diri. Aku pun menghadap

Rasulullah ffi. Aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, adakah di

zntarz mereka itu seorang yang terbaik pada masaJahiliyahnya?"

Seorang dari suku Quraisy berkata, "Demi Allah, sesungguhnya

leluhurmu yang bernama Al-Muntafiq itu benar-benar dilam ner^ka."

Laqith berkata, "Seolah-olah bara api menyengat kulit dan drg.g
wajahku, demi mendengar orang Quraisy itu menyebut nama leluhurku

sedemikian rupa di hzdapan ora;ng nma' Terbetik dalam hatiku untuk

bertanya, "Bagaimanzpula dengan ayahmu, wahai Rasulullah?" Namun, aku

menemukan kalimat lain yang lebih baik. Aku bertanya,"WahilrRasulullah,

bagatmana pula dengan keluargamu?"

Beliau bersabda, "Keluargaku itu adalah urusan Allah.Jika engkau datang

di atas kubur Amili", atau "seorang Qtuaisy yang musyrik, maka katakanlah,
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"Muhammad mengutusku padamu. Aku akan mengabarkan kepadamu sesuatu

yang membuatrnu gundah. Wajah dan perutmu ditarik ke dalam neraka."

Laqith berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang

dilakukan Tuhan kepada mereka? Mereka selalu berbuat terbaik selalu untuk-

Nya. Dan, mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang saleh."

Beliau bersabda, "Demikian iru karena Allah mengutus seotang nabi

pada akhir setiap tujuh bangsa.Barangsiapa durhaka pada nabinya,makaia

termasuk golongan orang- orang se s at. Barangsiap a t^at kepada nabi-Nya,

makaia termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."str

Ini adalah hadits besat dan mulia, karena bersumber darr cahaya

kenabian, tidak diketahui kecuali dari jalur Abdurrahman bin Al-Mughirah

bin Abdurrahman Al-Madani. Dari padanya Ibrahim bin Hzmzah Az-

Zubatimeriwayatkan. Kedua sosok tersebut adalahbagian dari ulama-ulama

besat Madinah. Keduanya adalah petawi hadits yang tsiqah dan dijadikan

sumber hujjah di dalam kitab shahih. Keduanya dijadikan huijah oleh seorang

imam ahli hadits yang bernama Muhammad bin Isma'il Al-Bukhad.Para

imam Ahlussunah meriwayatkan hadits dari Al-Bukhari dalam kitab-kitab

mereka. Mereka semua menerimanya, dan menyambutnya dengan sikap

pasrah dan runduk. Tak seorang pun dari mereka yang mencela Al-Bukhad

atau mencela salah saru perawi hadits yang dipercaya olehnya.ssa

51. KedatanSan Utusan An-Nakha' kepada Rasulullah

Lltusan An-Nakha' dengan iumlah 200 laki-laki telah menghadap

Rasulullah iffi. Mereka adalahutusan terakhir yang diterima oleh Rasulullah

6. Peristiwa ini tetjadi pada pertengahan bulan Muharram tahun 11 H.

Mereka singgah di rumah yang dikhususkan untuk menampungpzr^tamu.

583 Zan'a'id Al-Munad, karya r\bdullah bin Ahmad bin Hambal, hlrn.454 (225). Al-Haitsami menyebutkannya

dabmkirab M{anna'A4Zawa'id, (10/ 341) dalam pembahasan tentang "hari kcbangkitan", bab "scgala hal
yang betkaitan dengan hari kebangkitan." Al-Haitsami mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh: Abdullah
dan Ath-Thabarani dengan redaksi serupa. Salah satu dari dua jalan yang diambil olch;\bdullah sanad-nya

nrttasbil (menyambung) dan para ijal-nya tergolong tiqah @isa dipercaya). Tidaklah mengapa jika Ibnu
,\l-(layyim menyebutkan hadits ini besar dan mulia, karena kandungannya yang penuh makna itu. Namun
dcmikian, hadrts initerbilangdha'tJQemah), karena Abdutrahman bin Iyasy dan Dalhim bin Al-Aswad adalah

sosokyatgnqjhil (tidak diketahui jati dirinya). Yang diiadikan pedoman unruk menentukan apakah hadits ini
bcrsumbcr dari cahaya kenabian atau tidak itu ditentukan oleh kesahihan sanadnya.

584 Zad A/-Ma'ad (3 / 669-677)
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Mereka datang kepada Rasulullah & dan menyatakan keislaman mereka.

Sebelumnya, mereka telah menyatakan ba'iatkepada Nlu' adz bin Jabal. Salah

seorang yangbernama Zurarah bin Amru berkata kepada Rasulullah 6,
"Wahai Rasulullah, dalam perjalananku ini aku melihat suatu keajaiban."

Beliau betsabda, "Apakah yang engkau lihat?"

Zuranh berkata, "Aku meninggalkan keledai betina di desa. Sepertinya

ia telah melahirkan kijang yang berwarnahitam kemerahan."

Rasulullah # bersabda, "Mendekadah padaku!"

Zururah pun mendekat.

Beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki pernvakit kusta yang engkau

sembunyikan?"

Zurarah berkata, "Demi Allah yang menglltusmu dengan benar, tiada

seorang yang mengetahui ini, dan tidak adayangmelihatnya selain engkau."

Beliau bersabda, "Itulah yang sebenatnya."

Zuranh berkata, "\Wahai Rasulullah, aku melihat An-Nu'man bin AI-

N{undzir memakai dua anting-anting dan dua gelang kaki."

Beliau bersabda, "Inrlah raia Arab.Ia kembali mengenakan pakaian

terbaik dan keindah annya."

Zurarah berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat seorang nenek rua

yang beruban telah keluar dari bumi."

Beliau menjawab, "Ihrlah sisa-sisa dunia."

Zuranhberkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat api keluar dari dalam

bumi, lalu memisahkan aku dari anakku yang bernama .Amru. Api itu
berkata, "Netaka...neraka. Yangmelihat dan yangbuta. Berilah aku makanan,

maka kalian akan aku makan keluarga danharta kalian."

Beliau menjawab, "Inr adalah fitnah yang terjadi di akhir z^mafl."

Zurarahbertanya, "Wahai Rasulullah, fitnah apakah itu?"

Beliau betsabda, "Manusia membunuh para pemimpin meteka.

Mereka berbenturan laksana tulang kepala berbenturan dengan tulang

kepala." Kemudian beliau merenggangkan jari-jemari beliau. ;'Orurg
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buruk menyangka dirinya baik. Dan darah seorang mukmin bagi mumkin
yang lainnya (dipandang) lebih manis daipada meminum air Jika anakmu

meninggal, maka engkau akan meni"-p"i fitnah itu. (Sebaliknya) jika engkau

meninggal, maka anakmulah yang akan menjumpai fitnah itu."

Zuanh berkata, "Wahai Rasulullah, memohonlah kepada Allah, agar

aku tidak berjumpa dengan fitnah itu!"

Maka bersabdalah Rasulullah ffi kepada Zuranh, "Ya Allah, semoga

dia tidak menjumpainya."

Pada suatu ketika, Zuarah pun meninggal, sement an anaknya masih

hidup. Anak Zrxarah kelak di kemudian hari masuk ke datam kelompok

orang-orangyafig memberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan.s8s

Rasulullah Sang Suri Teladan

Perlu diketahui bersama, Allah telah menanamkan dalam diri Rasulullah

ffi semua sifat utama, hirggu mencapai taraf sempurna.Jika suatu kelompok

dalam jamaahlslam menjadikan beliau sebagai hujjahss6 untuk menguatkan

keutamaan sifat yang mereka miliki, maka kelompok yang lain dalam jamaah

Islam juga menjadikan beliau sebagai huijah untuk menguatkan keutamaan

sifat yang mereka miliki.587

Para ksatria dan mujahid menjadikan Rasulullah 6 sebagai hujfah akan

keutamaan kelompok mereka. Dalam waktu yang sama, pala vlama iuga
menjadikan beliau sebagai huijah akan keutamaan mereka.

Orang-orang yang zuhud dan yang meninggalkan kelezatan dunia

menjadikan Rasulullah ffi sebagai huiiah akan keutamaan kelompok mereka.

Dalam waktu yang sama, orang-orang yang menceburkan diri dalam urusan

585 lbnu Sa'di (1 / 260-261) dznZad ln-Ma}d (3 / 286-287)
586 Huiiahbermtiargumentasiataudalilyangmeniadidasatpembenarsuatupendapatatautindakan.Penj.
587 Semua perbuaan Rasulullah 6 mengandung keutamaan. Beliau juga memerinahkan umamya agar melalokm

hal tersebut. Satu kelompok menjadikan hadits beliau sebagai huijah dalam masalah tertentu. Sementata itu,
kelompok lain meniadikan hadits beliau yang lain sebagai huiiah dalam masalah lain pula. Demikianlah, segala
kebaikan dan keutamaan tersebar dalam did umat ini. Kenyataan ini menjadi bukti akan kebenaran 6rman
Nlth:"Kamtsekalinadzkb *ratbrtaikytgdiblurfur (4llab)bagimatmantia." Denganbegitu, setiap bangsa
menemukan segala-kebaikan-yang-meteka-cad ada pada diri umat Islam ini.
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dunia dan kekuasaan dalam rangka menegakkan dan menjalankat 
^g 

m

Allah juga meniadikan beliau sebagai hujiah.

Orang fakir yang sabat menjadikan Rasulullah ffi sebagai huiiah. Dalam

waktu yang sama, orarrg kayayangbersyukur juga menjadikan beliau sebagai

huijah.

Ahli ibadah menjadikan Rasulullah,ffi sebagai hujiah yang menguatkan

pentingnya ibadah-ibadah sunnah. Dalam waktu yang sama, orang-orang

arif meniadtkan beliau sebagai hujiah akan keutamaan ma'rifat.

Orang-orangyzng memiliki sifat tawadhu' (rendah hati) dan welas-

asih menjadikan Rasulullah ffi sebagai huiiah akan keutamaansifatmereka.

Dalam waktu yang s^m, p^rapenguasa y mg gagahperkasa dan tegas-keras

dalam menjalankan hukum Allah juga menjadikan beliau sebagai huiiah.

Orang-orangy^ngmemiliki harga diri, kehebatan, dan keteguhan hati

menjadikan Rasulullah ffi sebagai hujjah. Dalam waktu yang sama, ada orang-

orang yang berparas rupawan, gemar bercanda dalam batas yang dibolehkan

dan tidak keluar dari batas kebenaran, serta gemar memanjakan keluarga

dan sahabat. Kelompom kedua ini juga berhujfah pada Rasulullah ffi.

Ada orang yang suka berterus-te rang (tanpa tedeng aling-aling) dalam

menyampaikan kebenaran kepada orang lain, baik saat orang itu hadir atau

sedang tidak hadir. Ada pula orang yang merasa malu jika menegur orang

secara langsung di hadapannyz. Kedua kelompok ini sama-sarna meniadikan

Rasulullah ffi sebagai hufiah untuk menguatkan sikapnya itu.

Ada orang yang menjaga sikap uarA' secara terpuji. Ada pula orang

yang dimudahkan dalam urusan dunia. Dia mencari harta dalam batas yang

tidak mengeluarkannya dari koridor syai'at yang luas dafl mudah. Kedua

orangini sama-sama menjadikan Rasulullah ffi sebagai huifah atas pilihannya.

Sekelompok orang mencurahkan perhatian pada upaya mempetbaiki

keberagamaan diri dan juga hati. Kelompok yang lain mencurahkan

perhatian pada wpayamemperbaiki badannya,kehidupan, dan urusan dunia.

Keduanya menjadikan Rasulullah ffi sebagai huijah. Karena, sesungguhnya

beliau diutus untuk memperbaiki rrusafl dunia dafl akhirat.
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Orang yang tidak memperhatikan kaidah sebab-akibat berhufjah

dengan Rasulullah xB. Sementara iru, orzttgyanglain juga berhujiah dengan

Rasulullah i&, saat ia meni alankan us aha, menempatlan konsep s ebab-akibat

pada tempatfly^ yarrg benar.

Ada orangyanglapa4kemudian ia bersabar dalam menjalani kelaparan

itu. Ia berbuat demikian karena berhujjah pada Rasulullah l#. Sementara

itu, ada orang yang kenyak dan bersl'ukur atas kenyang yang dirasakannya.

la juga berhujjah pada Rasulullah i[9.

Ada orang yang memberi maaf kepada orang lain saat orang lain itu
menyakitinya, dania berusaha menanggung sakit iru dengan sabar. Ada pula

ofang yang menuntut balas dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syari'zt.

Kedua orang ini sama-sama menjadikan Rasulullah t& sebagai hujjah.

Ada orang yanp; memberi karena Allah, serta membedkan kesetiaan

karena Allah. Ada juga orungyang menahan untuk tidak memberi karena

Allah, serta menunjukkan pedawanan kerana Allah. Keduanya sama- s,ima

menjadikan Rasulullah l# sebagai hujfah.

Ada orang yang tidak mau menyimpan makananuntuk had esok. Ada
juga orangyang menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarganya selama

saru tahun. Keduanya menjadikan Rasulullah i# sebagai hujjah.

Ada orang yanghanya mencicipi makanan dan lauk-pauk yang keras

(murahan), semisal roti gandum dan makanan yang asam rasanya. Ada juga

orang yang suka mencicipi makanan yanglezat-lezat sertabergzi, sepertj

daging bakar, manisan, buah-buahan, semangka, dan yang sejenisnya.

Keduanya menjadikan Rasulullah # sebagai hujjah.

Ada orang yang gemar berpuasa, sehingga dia disebut tak pernah

berbuka. Ada pula orang yang jarang puasa (sunnah), sehingga ia disebut

tak pernah berpuasa. Keduanya menjadikan Rasulullah l# sebagai hujiah.ss8

588 Al-Bukhari(1970)dalampembahasantentang"puasa",bab"puasasya'ban."Muslirn(175/1156)dalam
pembahasan tentang "puasa", bab "puasa Nabi 6 selain dalam bulan Ramadhan." Abu Dawud (2434) dalam
pembahasan tentang "puasa" ,bab "carz Rasulullah }E betpuasa." An-Nasa'i (21 77) dalam pernbahasan
tentang "Puasa", bab "perbedaan atas Muhammad bin Ibrahim dalam masalah puasa." Ibnu tvlaiah (1710)
dalam pembahasan tentang "puasa", bab "dalil tentang puasa Nabi is. Kamr tegaskan di sini, bahwa setiap
yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim i# didukung oleh hadits shahih. Kami tidak melaktkan takhij demt
meninggalkan pembahasan panjangyang kurang perlu. Oleh katena itu, lihatlah kitab-kitab sunnah dalam bab
yang berkaitan dengan "fadha'il amil." I)hatirgaAt-Targbib wa At-Tarbib.
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Ada orang yang berhujjah dengan Rasulullah W saat clirinva membenci

makanan lezat dan segala hal yang menyenangkan. Sementara,adapula yang

bethujiah dengan beliau saat dirinya menyrkai sesuatu yang paling baik di

dunia, yaitu perempuan dan wewangian (parfum).

Ada orang yang berhujfah dengan Rasulullah & saat dirinya berbuat

lembut kepada istrinya. Namun, ada juga yang berhuiiah dengan beliau

saat dirinya membimbing, memberi hukuman, mencerai, meniauhi, dan

membednya pilihan pada istri.

Ada orang yang bethujjah dengan Rasulullah # saat dirinya tidak

mencari nafkah. Namun, ada juga orang yang berhuijah dengan beliau saat

dirinya mencari nafkah dalam transaksi /arabtge, jual beli, berhutang, dan

melakukan ttansaksi gadu.

Ada orang yang berhuijah dengan Rasulullah 6 saat dirinya meniauhi

istriseo yang sedang haicl ata,u s^ t ditinya sedang berpuasa. Namun, orang

lain juga berhujjah dengan beliau saat dirinya menyenruh istdnya saat sedang

Iraid (selain bethubunganbadanf jimak), atau dia mencium istri yang sedang

haid saat dirinya sedang berpuasa.

Ada orang yang berhujjah dengan Rasulullah # saat dirinya memaafkan

orangyangberbuat maksiat. Namun, oranglain juga berhujjah dengan beliau

saat menegakkan hukum hudud,Ialu orang itu memotong tangan pencuri,

meraiampezina, dan mencambuk peminum khamer.

Ada orang yang berhujjah dengan Rasulullah W saatdirinya meniadikan

hal-hal zhahtahsebagai dasar menetapkan hukum. Namun, oranglain juga

berhujjah dengan beliau, saat dirinya menentukan hukum yang dibangun di

atas dasar qainah-zhahirah, lalu dia memenjarakan orang yang menuduh

dan, dalam kasus lain, iuga menghukum orang lain yang menuduh. Dalam

kisah, Nabi Sulaiman $*J\ memutuskan bahwa seseorang anak itu milik si

perempuan (pertama), meski perempuan petama itu (terpaksa) menyatakan

bahwa anak itu milik sahabatnya (perempuan kedua). Nabi Sulaiman

mengambil keputusan itu atas dasar qarinab-qhahirab. Nabi Sulaiman tidak

589 Akad scwa-mcnycwa. Pcnj.

590 Maksudnya, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya hubungan badan. Peni.
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mengambil keputusan atas dasar pengakuan (perempuan pertama) yang

menufutnya tidak benar, karena qainab membatalkan pengakuan pefempuan

y ang p efi^ma tersebut. 5e1

Abu Abdurahman menerjemahkan hadits dengan dtta cara. Untuk
menjelaskan terjemah yafig pertama, ia mengatakan, "...memberikan

keleluasaan bagi hakim untuk mengatakan kepada r^kyatflya "kejakan
lesuatil!", padahal dirinya sendiri belum melaksanakannyl. Hal tersebut

dimaksudkan untuk menjelaskan perkara yang benar." Kemudian ia berkata,

"Mengambil hukum yang berbeda dengan pengakuan orang yang dihukumi,

karena hakim tahu bahwa hal yang sebenarnya bertolak belakang dengan

pengakuan itu.sez Demikian pula halnya dengan para sahabat nabi. Mereka

mengamalkan qarinah, baik saat Nabi masih hidup atau sesudah wafat.

Ali .& berkata kepada seorang perempuan yang membawa surat Hathib,
"Engkau keluarkan surat itu atau aku akan menggundulimu!!!"se3 Umar bin
Al-Khathab menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina dengan (qarinah)

yang berupa kehamilan. Ia menjatuhkan hukuman bagi peminum khamer

dengan (qarinah) yang berupa bau bekas khamer pada mulut peminumnya.

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kisah seorang saksi bagi Nabi Yusuf.

Saksi itu memvonis Nabi Yusuf bebas dari kesalah^n at^s dasar sebuah

qarinah, yaitu robekn y a b aju b eliau p ada b agqan belakang. sea

591 Dalam sebuah kisah disebutkan, ada dua orang petempuan yang sama-sama memiliki bayi. Kemudian, salah
satu dari petempuan tersebut (peiempun kedua) kehilangan bayinya. Terjadilah pertikaian di anara keduanya
untuk mempetbutkan sang bayi. Untuk menyelesaikan masalah tersebug keduanya menghadap kepada Nabi
Sulaiman &E agar beliau meniadi penengah.

Di hadapan Nabi Sulaiman iiFl, kedua perempuan tercebut sama-sama masih kuat dalam mempertahankan
klaimnya. Akhirnya, Nabi Sularman &ls menawarkan solusi agat badan sang bayi dibelah menjadi dua, dan
masrng-masing perempuan mendapatkan bagran separuhnya.
Petempuan kedua sepakat dengan solusi tetsebut, dan menyatakan bahwa itu adalah solusi yang adil. Sementata
itu, petempuan pertama mencabut klaimnya atas si bayi, dan merelakannya untuk diasuh oleh perempuan
kedua. Ia melakukan hal iru demi keselamatan si bayi. Ia tidak merelakan bayinya mati dibelah menjadi dua
bagian.

Dengan melihat sikap kedua petempuan tersebut, Nabi Sulaiman,g!E mengambil kesimpulan, bahwa ibu yang
sebenarnya dad si bayi adalah petempuan pertama, atas dasar qarinah bahwa si ibu yang sebenarnya tidak
mungkin merelakan baJrnya celaka. Sementara itu, perempuan kedua dinyatakan bukan ibu si bayi, dengan
qadnah bahwa ia tega menyaksikan si bayi dibelah. Ketegamnya melihat bayi dibelah, meniadi buku bahwa ia
bukan ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Penj.

592 An-Nasa'i (5402-5404) d^lampembahasan rentang "hukum pengadilan."
593 Al-Bukhari (4274) dalam pembahasan tentang "peperangan", bab "pembukaan kota Makkah." Mustim (2494/

161) dalam pembahasan tentang"keutamaan sahabat", bab "keutamaan sahabatyang turut serta dalrm Perang
Badar;' Ahmad(1/ 79)

594 Saat berada di Mesit, Yusuf tinggal di sebuah istana salah satu pembesar Fir'aun. Suatu keuka, istri maiikm
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Rasulullah ffi menduga biaya hidup Ibnu Abu Al-Haqiq menyebabkan

habisnya harta Hayyi bin Akhthab. Beliau berkata kepada Ibnu Abu Al-

Haqiq, "Waktunya dekat, sementara jumlah harta lebih banyak dari itu."ses

Beliau mempertimbangkan dua qarinah, di mana dengan dasar dua qarinah

tersebut beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa hatta peninggalan

tersebut mestinya masih tersisa (tidak habis). Kemudian beliau menghukum

Ibnu Abu Al-Haqiq, dan yang bersangkutan pun mengakui kelalainnya dalam

mengelola harta tersebut. Dan, boleh bagi keluarga korban pembunuhan

untuk bersumpah demi menguatkan tuduhan mereka bahwa seseorang

telah melakukan pembunuhan itu. Lalu, mereka membunuh laki-laki iu atas

dasar sumpah mereka dengan qannah yang menguatkan tuduhan mereka.

Syari'at Allah Subahanahu memperkenankan membedkan hukuman mjam

bagi seorang istd yang dt-li'an oleh suaminya, semefltara si istri tersebut

tidak berani melaknat suaminya yang telah menuduh itu. Ketidakberarian

si istri melakukan laknat atas suaminya in menjadi qainab qhahirah yang

memperkuat kebenaran tuduhan si suami.

Syari'at Islam penuh dengan qarinah semacam itu bagi sapa sajayang

mau merenungkannya. Dengan demikian, hukum ditentukan dengan

qarnah-zhahuah. Caramenentukan hukum seperti ini bisa dijadikan hujiah

oleh para hakim dan penguasa yang benat dan adil. Di saat yang sama, juga

Yusuf (namanya Zulaikha) menghendaki agar Yusuf mau berbuat serong dengannya. Atas bimbingan Allah,

Yusuf mampu menolak kehendak tetsebut, sehingga Zulail<ha' mengejarnya dalam istana itu. Saat teriadi

pedstiwa itu, datanglah suami Zulaikha'.

Untuk menutupi tasa malunya, Zulaikha' mengatakan, 'Apakahpcnbalaan terbadap oranglangbernakud berbilat

scmngdengan istrin4 nlain dipenjarakan atat (dib*m)dengan aqaby4pedih?"(usuf:25) Iamengatakan demikian,

seolah Yusuf-lah yang memaksanya betbuat setong.

Untuk melihat duduk perkara yang sebenarnya, seorang saksi yang adil dari keluaga Zulaikha'mengatakan,

"Jika bajaganisttla (Yttr) kEak di naka, maka wanita iln berur dan dia (Yastj termastk orang-oranglangduta. Dan

lika bajtganirya (Ytst) kEak di bclakang naka warita lnlablugdxta, dan dia (YanJ) ternauk orang-oratglang

benar." (us$:26-21
Akhirnya, saksi menyatakan Yusuf benar dengan qadnah baju gamisnya koyak di bagian belakang. l,ogikanya,

jika baju gamis Yusuf koyak pada bagian belakang, beratti dia dalam posisi betlari menghindar dari kejatan

Zulrrtkha'. Dalam pengeiaran itu, Zulaikha'menadk baju Yusuf dari belakang hingga sobek. lYallafu AIan.
Lihat Al-Qur'an, Surat Yusuf ayat 23 -29. Peni.

595 Maksudnya, harta yang ditinggalkan banyak sekali. Mengapa harta sebanyak itu habis dalam waktu singkat?

Peni. Diriwayatkan oleh: Al-Baihaqi dalam Al-ktbra, (9 / 137) dalam pembahasan tentang "seiatah", bab

"orang yang berpendapat tentang bolehnya tanah-tanah ghanimah dibagi dan orang yang berpendapat lain."

MawaidAqh-Zhan'an (7697) daJampembahasan tentang "petang", bab "hal-halyang betkaitan dengan tanah

I{hubat;'Dak'ilAt-Nfi twah,kztyaAl-Brthaqi(4/230)
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bisa dijadikan hujjah bagi hakim yang buruk dan penguasa yarig zhahm.

Kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Pembahasan kami di sini tidak dimaksudkan untuk meny212[2n bahwa

orang fakir yang sabar inr lebih berhak berhujjah dengan Rasulullah ffi daipada

orangkayayang bersyukur. Orang yang paling berhak berhujiah dengan beiiau

adalahorang yang paling paham akan sunnah beliau dan yang paling konsisten

dalam mengamalk^nnya. Kepada AllahJah kita memohon taufiq.s!'('

Pengkhitanan Rasulullah ffi

Para ulama terbagi dalam tiga pendapat dalam melihat masalah ini.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah terlahir dalam keadaan

telah dikhitan. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang tidak sahih, yang

disebutkan oleh Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi dalam l<ttab Al-Maudhu'at

(Hadits-hadits Palsu). Tidak ada hadits shahih yang mendasari pendapat

ini, karena terlahir dalam keadaan sudah dikhitan bukanlah salah satu

keistimewaan Rasulullah #, karena banyak juga manusiayangtedahit dalam

keadaan sudah dikhitan.seT

Al-Maimuni berkata,"Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Ada sebuah

masalah yang ditanyakan kepadaku, yairu: "Bagaimana jika seorang tukang

khitan men)'unat seorang anak, tetapi pucuk kulitnya tidak terpotong?" Abu

Abdullah menjawab, 'Jika pucuk kulit telah terpotong melebihi setengah

bayafah (pucuk zakar) hingga ujungnya, maka khitan tidak pedu diulang,

karena hasyafah iru bisa mengeras, dan setiap kahhasyafah mengeras, maka

pucuk kulitnya akan membuka. Namun, jika pucuk kulit yang terpotong

tidak mencapai separuhnya ('ringga masih menutupi hasyafah), maka aku

berpendapat 
^gar 

proses khitannya diulang."

Aku berkata, "Mengulang proses khitan itu sangat berat dan ditakuti."

Dia berkata, "Aku tidak mengerti." Dia kemudian berkata, "Ada

seorang laki-laki yang memiliki putra yang lahir dalam keadaan telah

U drlah Asb-S habiri n, Q19 -322)

I -lhat A I -lYtaja b i A h w a I A I -M u s b t lt aJa, (1, / 9 6 -97 )
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dikhitan. Itu menyebabkannya sangat gundah. Lalu aku berkata kepadanya,

'Jika Allah telah memudahkanmu,lantas ap^yzng membuatmu gundah?"

Sahabat kami yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Utsman Al-

I(halili, dta adalah seonng muhaddits dtBunrl Maqdis, anaknya terlahir dalam

kondisi telah dikhit zn, padahal keluarganya belum pernah mengkhitannya.

Kemudian orang-orang mengatakan, "Anak itu dikhitan oleh bulan."

Anggapan mereka itu merupakan salah satu bentuk kharafat (dongengan

yang tidak benar, tahaprl).

Pendapat kedaa menyatakan bahwa Rasulullah iffi dikhitan saat malaikat

membelah dada beliau, saat beliau berada dalam asuhan Halimatu Sa'diyah.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa kakek beliau yang bernama Abdul

Nluthalib telah mengkhitan beliau saat berusia 7 hari. Saat itu, Abdul Muthalib

mengadakan jamuan makan dan memberi beliau nama Muhammad.s'8

OOlt

Nash yang dijadikan dasar unruk membangun pendapat ini adalah apa

yang disebutkan oleh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkaitan dengan

mukjizat-mukiizat Nabi i(8. Muhammad bin Ali At-Tirmizdi mengatakan,

"Di antara mukjizat Rasulullah ffi disebutkan oleh Shafiyah binti Abdul

Muthalib. Shafiyah berkata, "Aku ingin mengetahui, apakah dia (bayi

Muhammad) iru lakiJaki atau perempuan. Maka, aku pun melihatnya dalam

keadaan telah dikhitan." Hadits ini tidak ielas asal-usulnya. Hadits ini tidak

memiliki sanad yang diketahui.

Abu Al-Qasim Umar bin Abu Al-Hasan bin Hibatullah bin Abu

Jiradah, dalam kitabnya yang membahas tentang pengkhitanan Rasulullah

lB, menyebutkan pendapat Muhammad bin Thalhah dalam bukunya. Dalam

bukunya itu, Muhammad bin Thalhah menyatakan bahwa Rasulullah ffi
terlahir dalam kondisi telah dikhitan.

Sebenarnya Muhammad bin Ali At-Tirmidzi bukanlah termasuk

ahli hadits,see dan tidak memahami silsilah hadits. Dalam hadits yang

598 Zad Al-Ma'atl (1 / 81)

599 Lihat biografinya dan refercnsi biografinya yang tertera dalam knz} SiyrAhnAn-Nilala'(13/ 439) Ada
yang menyebutkan, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi ditolak pendapatnya karena-tedepas dari apa yang

telah disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim-buku katyanya yang betjudul Khatn Al-lYilalab dan Ila/ As1-

Slai'ah. Adz.-Dzahabi menyebutkan pembelaan As-Sulrna terhadap Muhammad bin AliAt-Tirmidzi. Dalam
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disampaikannya, terdapat pernyat aan isyarat-isyarut kaum sufi dan tarckat.

Dalam pernyata nny^terdapztkiaim akan kemampuan memahami perkara-

perkan tersembunyi, sehingga peffry^taan tersebut menyebabkannya

keluar dari kaidah yanglazim dipakai oleh para fuqaha'. Untuk itu, ia layak

mendapatkan celaan. Para fuqaha' dan sufi telah mencelanya. Mereka

menganggapnya telah keluar dari karakter yang telpuji. Mereka mengatakan,

"fa memasukkan ke dalam ilmu syari'at suatu hal yang menyebabkannya

terpisah dari jamaah umat Islam. Dengan itu, ia berhak mendapat celaan

dan keburukan. Ia memasukkan hadits-hadits naudhu'(patsu) ke dalam

kitab-kitabnya.Ia mengisi kitab-kitabnya dengan kbabar yang tidak ada

jalur iwayatnya dan tidak pernah didengat ahli hadits. Ia mencemari buku-

bukunya dengan masalah-masalah syari'at yang masih s ma\dengan makna

yang tidak bisa dipahami, dengan alasan-a)asan yang justru melemahkan

diirnya."

Dalam kitab yang diberinya judulAl-Ikbtilath, ia menyebutkan bahwa

seorang yang melaksanakan shalat harus melakukan dua sujud sahwi pada

al<hu pkaat, meski ia tidak melupakan (salah satu pun rukun shalat). Padahal,

ijma'ulama melarang sujud sahwi seperti itu, dafl menganggap pelakukanya

telah melakukan hal yang bedebihan dan bid'ah. Apa yang dia sampaikan

tentang ucapan Shafiyah 'Aku nelihatn-ya dalam keadaan telah dikbitan"
bertentangan dengan hadits lain, yaitu hadits yang berbunyi: "Dan tidak ada

seorangPilnJang melibat aaratku." Settap hadits yang berkaitan dengan hadits

Shafiyah bertentangan dengan hadits-hadits lain, dan tak ada satu hadits

pun yang menyatakan halyangdiucapkannya tersebut. Ada pun bu1ayurg

terlahir dalam keadaan telah dikhitan bukanlah keadaanyanghanya terjadi

pada diri Rasulullah W.Karena,banyak manusia lain yang dilahitkan dalam

keadaan seperti telah dikhitan dan tidak membutuhkan dikhitan setelah itu.6m

pembelaannya, As-SuIma mengatakan, "Muhammad bin AliAt-Tirmidzi sebenarnya tidak sepertiitu. Mereka
berpendapat demrkian karena mereka tidak memahami dirinya." Dalam komentar atas pembelaan As-Sulma
ini, Adz-Dzahabi mengatakan, "Demikian juga, As-Sulma iuga sosok tetcela lantaran katya tulisnya yang
berltdul Haqa'iq At-TaJsir. Ak.t'benndai-mdai iika saja ia tidak pernah menulis kitzb tetsebut. Kami berlindung
kepada Allah dari isyarat-isyatat seperti yang disamparkan oleh Al-Hallaj , d aikonsep gathabatAl-Busthami,
dan konsep tashawf ittihadiy. Karena itu, maka kami menyebumya sebagai orang yang tak memahami Islam
danSunnah.Allahbetfitman:'Darbahwa(yangKanipeitahkaniri)adakhlalatrKtlnglmtt,nakaikatilab."
(Al-An'am: 753) (Sjar Ahn An-Nilalz', 13 / 44)

600 Tuhfah Al-Ma*dtd, 230-231
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Para Wanita yang Menyusui Rasulullah

Di antara ibu yang menyusui beliau adalah Tsuwaibah, budak sahaya

Abu Lahab. Tsuwaibah menyusuinya selama beberapa hari. Dia juga

menyusui Abu Salamah Abdullah bin Abdut Asad Al-Makhzumi dengan

susu putranya Masruh. Ia iuga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib,

paman Rasululleh &.Panpakar sejarah berbeda pendapat tentang keislaman

Tsuwaibah. lYallahu A'lan.

Setelah itu, Rasulullah ffi disusui oleh Halimatu Sa'diyah dengan susu

anaknya yang bernama Abdullah, saudara Anisah, Judamah, dan Syaima'.

Mereka adalah anak-anak Al-Harits bin Abdul Uzzabrn Rifa'ah As-Sa'di.

Para pakx berbeda pendapat dalam melihat apakah kedua ayah sesusuan

Rasulullah 6 itu telah Islam atau tidak. lYallafu A'lan. Halimah juga

menyusui putra paman Nabi yang betnama Abu Sufuan bin Al-Harits bin

Abdul Muthalib. Sebelumnya, Abu Sufiran sangat memusuhi beliau, flamun

kemudian masuk Islam pada tahun Pembukaan Kota Makkah, dan ia menjadi

muslim yang baik. Hamzah (paman Nabi) juga menyusu di suku Bani Sa'di

bin Bakar. Saat Nabi dalam asuhan Halimah, beliau sempat disusui oleh

ibu (susuan) Hamzah selama satu hari. Dengan demikian, Hamzah adalah

saudara sepersusuan Nabi dari dua jalut, jalur Tsuwaibah dan Halimah.

Orang-orang yang Mengasuhnya

Paruwatita yang mengasuh Rasulullah W antaralaan adalah:

Ibunda beliau sendiri, nam nyaAminah binti Ifahb bin Abdu Manaf

bin Zuhrah bin Kilab.

Tsuwaibah, Halimah, dan Syaima'(putri Halimah) yangjuga saudari

sepersusuan Rasulullah 6. Syaima'membantu ibunya dalam mengasuh

dan merawat Rasulullah. Suatu ketika, dia menjadi salah satu aurrggota,

dalam rombongafl utusan Hawazan yang &tang menghadap Rasulullah.

Kemudian, Rasulullah membentangkan selendang beliau untuk Syuma',

Beliau mempersilahkan Syaima' duduk di atas selendang beliau untuk

memberikan hak yang layak diterima oleh Syaima'.

tlu,ii &ial; rbrt*ghpu finttl Raal,lkl 495



Wanita mulia yang bernama Ummu Aiman. Rasulullah 6 mewarisi

wanita (budak) ini dari ayahnya". Beliau menikahkan Ummu Aiman
ini dengan anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Haritsah, dan

kemudian mereka melahirkan seorang anakyangdiberi nama Usamah

bin Zard. Wanita inilah yang dijumpai oleh Abu Bakar dan Umar
setelah meninggalnya Rasulullah W.Kalaitu, Ummu Aiman menang'is,

sehingga Abu Bakar dan Umar bertanya, "lWahai Ummu Aiman,
ap^ yang membuatmu menangis, karena ap^ y^flg dibedkan Allah
kepada Rasul-Nya itulah yang terbaik." [-Jmmu Aiman pun berkata,

"Sesungguhnya aku tahu,apayang diberikan Allah kepada Rasul-Nya

itdah yang terbaik. Aku menangis karena terpurusnya kabar dailaingit
(setelah meninggalnya Rasulullah. Penl). Ucapan Ummu Aiman ini
menggetarkan had Abu Bakar dan Umar, sehingga keduanya akhirnya

juga menangis.6or

Nama-nama Rasulullah ffi

Semua nama beliau bukanlah nama'alam murni yanghanyaberfungsi

sebagai alat untuk memanggil. Nama-nama beliau diambil dari karakter

yang melekat pada diri beliau. Karakter-karakter tersebut menyebabkan

beliau berhak mendapatkan pujian dan kesempurnaan. Di antara nama-

nama beliau adalah;

- Muhammad yang merupakan nama paling masyhur untuk menyebut

beliau. Kitab Taurat menyebut nama ini secara eksplisit sebagaimana

kami jelaskan dengan bukti yang jelas di dalam l<ttab Jala'Al-AJhan
fi Fadbli Ash-Sbalah ua As-Salam 'ala Kbair Al-Anan. Kitab ini
sangat istimewa maknanya, dan karcna faedahnya yang banyak ia

tidak tertandingi oleh kitab lain semisalnya. Dalam.kitab ini, kami

menjelaskan hadits-hadits yang berkaitan dengan bacaan shalawat dan

salam untuk beliau. Kami jelaskan hadits-hadits yang shahih unruk
membedakan hadits yang baik dengan hadits buruk. Berkaitan dengan

601 Zd Al-Ma' ad,, (1 / 82-83)
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hadits yang buruk, kami jelaskan di mana letak keburukannya. Kami

iuga menjelaskan rahasia dan kemuli^an yzng terkandung di dalam

shalawat, serta hikmah dan faedah yang terkandung di dalamnya, serta

tempat dan waktu membacanya. Kami juga menjelaskan kadar yang

wajib diucapkan saat membaca shalawat, serta pembedaan pendapat

di kalangan para ahlt ilmu dalam kaitannya dengan kadar tersebut.

Kami juga men-tarjib (menguatkan) pandangan yang benat, serta

menunjukkan kesalahan yang dikandung oleh pendap^tyangsalah, dan

penjelasan dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat beliau. Kami katakan

bahwa nama "Muhammad" secara eksplisit zda dalamTattat. maksud

kami (dengan peffryaLt^ nitu), nama tersebut disepakati oleh para ulama

yang beriman dari kalangan Ahli Kitab.

- Ahmad. Nama ini disebutkan oleh Al-Masih (Isa bin Maryam), karena

sebuah nhasia yang kami sebutkan di dalam kitab tersebut.

- Al-Mutawakkil, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-'Aqib, Al-Muqaffi, Nabi
Pembawa Taubat SJabi At-Taubah), Nabi Pembawa Rahmat Q..labi

Ar-Rahmah), Nabi Al-Malhamah, Al-F-atih, dan Al-Amin.

Masih banyak n^ma yang dikaitkan dengan n m -nam^ tersebut,

di antarunya adalah Asy-Syahid, Al-Mubasysyir, Al-Basyir, An-Nadzir,
Al-Qasim, Adh-Dhahuk, Al-Qattal, Abdullah, As-Siraj Al-Munir, Sayyid

Walad Adam, Shahib Liwa'Al-Hamd, Shahib AI-Maqam Al-Mahmud, dan

nama-nama lainnya. Jika nama beliau dikaitkan dengan sifat terpuji, maka

beliau memiliki semua sifat terpuji tersebut. Dalam hal ini, harus dibedakan

^nt^r 
sifat terpuji yang khusus untuk beliau (sehingga beliau diberi nama

dengan sifat tersebut) dengan sifat terpuji umum yang juga dimiliki oleh

manusia-manusia lainnya. Untuk sifat tetpuji yang berlaku umum, maka

tidaklah dibuat nama-khusus-bagi-beliau.

Jubait bin Muth'im berkata, "Di hadapan kami, Rasulullah ,6
menamakan diri beliau sendiri. Beliau bersabda, "Aku adalah Muhammad.

Aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi (Penghapus) yrng mana Allah

menghapus kekafiran dengan namaku. Aku adalah Al-Hasyir @engumpul)
yangmanamanusia dikumpulkan di atas dua kakiku. Beliau adalah Al-'Aqib
yangman^ tiada nabi lain setelahnya ('aqiba-hr)."
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Nama-nama Rasulullah ffi itu dikategorikan dalam dua kelompok:

kelompok pertama adalah rt ma-rrama. yang khusus unruk beliau, seperti

Muhammad, Ahmad, Al-'Aqib, Al-Hasyir, Al-Muqaffi, dan Nabi A1-

Malhamah. Kelompok kedua adalah nama-nama yang mengandung

makna yang juga melekat pada nabi-nabi lain. Namun, Hanya saja, beliau

menyempurnakan makna-makna itu. Kesempurnaafl makna yangdikandung

doJzmnama-nama itu khusus untuk beliau, seperti Rasulullah (utusan Allah),

Nabiy,ullah Q{abi Allah), Abdullah (Hamba Allah), Asy-Syahid (Saksi), Al-
Mubasyit (Pembawa Kabar Gembira), An-Nadzir @emberi Peringatan),

Nabi Ar-Rahmah QJabi Pembawa Rahmat), dan Nabi At-Taubah (Ir{abi

Pembawa Taubat). Adapun jika sifat-sifat beliau juga dijadikan sebagai

nam^-fl m beliau, maka jumlah nama beliau menjadi lebih dari dua ratus

ttama, seperti Ash-Shadiq, Al-Mashduq, Ar-'Ar-Ra'uf Ar-Rahim, dan

flama-nama lainnya.

Dalam kaitannya dengan nama-nama ini, seseorang berkata,

"Sesungguhnya Allah memiliki 1 .000 nama, dan Rasulull ah & jaga memiliki

1.000 nama.." Pernyataan ini disampaikan oleh Abu Al-Khathab bin
Dihyah.602 Yangia maksud dengan kata"nama" di sini adalah sifat.

Dalam futab ShabibAl-Bukhai dan Shabih Maslin, ditiwayatkan bahwa

Jubait bin Muth'im berkata, "Rasulullah ffi bersabda, "Aku memiliki lima

n ma. Aku adalah Muhammad. Aku adalah Ahmad. Aku adalah AI-Mahi

(Penghapus) yurg mana Allah menghapus kekufuran dengan keberadaan

diriku. Aku adalah Al-Hasyir y^ngm n Allah mengumpulkan manusia di
atas kakiku. Aku adalah Al-'Aqib yaflgm n izda nabilagi sesudahku."603

Imam Ahmad berkata, "Aswad bin Amir telah bercerita kepadaku,

'Abu Bakar telah bercerita kepadaku, dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu
'Wa'il, dari H:udzajlfah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ffi bersabda,

"Aku adalah Muhammad, Ahmad, Nabi Ar-Rahmah, Nabi At-Taubah, Al-
Hasyiq Al-Muqaffi , Nabi Al-Malahim."60a

602 Abu At-Khathab bin Dihyah adalah Majdudin Umar bin Hasan bin Ali. Dia adalah seorang ahli ilmu, meski
orangnya lemah. Lihat biogtafinya da'lamk,ttab As-S jar Q2/ 389)

603 Al-Bukhari (3532) dalam pembahasan tentang "manaqib": bab 'tentang hal-hal yang berkaitan dengan nama-
nama Rasulullah 6. Muslim (124/ 2354) dalam pembahasan tentang "keutamaan-keutamaan" bab "nama-
nama Rasulullah 6." At-Tirmidzi (2840) dalam pembahasan tentang "adab", bab "nama-nama Rasulullah 6."

604 Ahmad(5/405).Disebutt<anjugaolehAl-HaitsamidzlzrnMtjannahAq-Zaaa'id,(8/ 287)dalampembahasan
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Ahmad berkata, "Yazid bin Harun bercerita kepadaku, "Al-Mas'udi

betcerita kepadaku, "dari Amru bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abu

Musa, iabetkata,"Rasulullah ffi menyebutkan namanya sendiri di hadapan

kami. Di antar^ n ma-nama itu kami ingat, dan yang lunnya kami lupa.

Beliau bersabda, "Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi, Al-Hasyir,

Nabi At-Taubah, dan Nabi Al-Malahim." Diriwayatkan oleh Muslim dalam

l<ttab Sbabih-ny^.uot

Abu Husain bin Faris menyebutkan 23 nama Rasulullah ffi, yains.

Muhammad, Ahmad, AI-Mahi, Al-'Aqib, Al-Muqaffi, Nabi Ar-Rahmah,

Nabi ArTaubah, Nabi Al-Malahim, Asy-Syahid, Al-Mubasyir, An-Nazhir,

Adh-Dhahuk, Al-Qattal, Al-Mutawakkil, Al-Fatih, Al-Amin, Al-Khatim,

Al-Mushthafa, Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi, Al-Qasim, dan Al-Hasyir.uou

Makna Nama-nama Rasulullah ffi

Muhammad adaloh isirn naf'ufq7, dari kata banida (memuii), bentuk

naf'al-nya adalah nuhammad (yarg dipuii) jika dirinya mengandung

banyak sekali sifat-sifat terpuji. Oleh karena itu, kata muhannadlebih luas

cakupannya daipada nabmud (aranya juga "yang dipuji'). Kata nahmud

adalah naf'ul dari bentuk tsulatsi nujarra*o9.Kata nuhannad adalah bentuk

nudha'afje dalamrangka menegaskan sifat terpuji. Beliau adalah manusia

yang paling banyak dipuii di antota sekian banyak manusia lun yangiuga

dipuji. Oleh karena itu-hanya Allah yang tahu-di dalam kitab Tauat,

beliau disebut dengan menggunak^n n rn Muhammad, karena begitu

banyaknya sifat terpuji yangada pada did beliau, pada agama, dan umat

yang mengikuti beliau. Dan, bahkan karena kenyataanini, Musa-Z laibissalan

betandai-andai untuk menjadi bag1an dari umat Rasulullah ffi.

tentang "tanda-tanda kenabian", bab "nama-nama Rasulullah 6." Ia berkata, "Para rlial (dalam sanad)

Ahmad adalah paniialyangshabib, selain Ashim bin Bahdalah. Dra seortngytngtsiqab (terpercaya), namun

kemampuan hafalannya butuk."
605 Muslim (126 / 2300) dilampembahasan tentang "keutamaan-keutamaan", bab "nama-nama Rasulullah 6."
606 Tr bJah Al-M at dd, (1 67 - 1 69)

607 Isimadalah"katabenda."Isrmmaf'uladalahsuatukatayangmenjadiobjekdarisuatukatakerja,Penj.
608 Kata kerja dalam Bahasa Arab yang tetdiri atas tiga huruf asli saia, tanpa huruf tambahan, Peni.

609 Kata keria dalam Bahasa Arab yang huruf-huruf aslinya ditambah satu huruf yang merupakan duplikasi salah

satu huruf asli itu, Ed.
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Alrmad adalah i sim dalam wa zan af ' a I tafd h i f t 0 . Kata a h m a d iuga b era s aI

dari kata hamida. Nama muhammad dan ahmad diberikan kepada beliau

karenz akhlak terpuji pada diri beliau, sehingga beliau berhak dipanggrl

dengan nama tersebut. Nama ahnad dipakai penduduk langit, bumi, dunia,

dan akhitat untuk memuji beliau, karcna sifat-sifat terpuji beliau tak bisa

dihitung. Makna ini telah kami papark^n sec r^panjanglebar dalam buku

s^ya y^ng berjudul Ash-Shalah aa As-Salarflt. Yang saya paparkan lagi di

sini hanyalah beberapa fl^m^ y^rrg mudah dipahami. Hanya kepada Allah

kita memohon pertolongan dan berserah diri.

Dalam l<ttzb S b a h i h A l-B u kh ari, dij elaskan makna nama Al-Mutawakkil.

Abdullah bin Amt berkata, "Aku membaca sifat Nabi ffi di dalam kitab

T aurat. (Disebutkan di sana) : "Muhamm ad adalah utus an Allah, hamba-Ku

dan utusan-Ku. Aku menamakannya Al-Mutawakkil. Ia bukan orang yang

kasar lagi keras. Ia bukanlah o:.ang yang suka berteriak-teriak di pasar Ta

tidak membalas kejahatan (orang) dengan kejahatan, melainkan memberi

maaf. Aku tidak akan mencabut nyawanya sebelumAlqr menegakkan 
^gama

melalui dirinya, sehingga or^ng-otanq mengatakanl-.a ilaha ilallah.Izadalah

manusia yang paling berhak diberi nama ini (Al-Mutawakkil), karena ia

bertawakal pada Allah dalam menegakkan agama Allah. Ia melakukan suatu

tawakal yang tidak pernah dilakukan manusia manapun."

Saya telah menafsirkan nama Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Muqaffi, dan Al-
'Aqib dengan dasar hadits yang dtnstayatkan Jubair bin Muth'im. ALMabi
berarti seseorang yang melalui dirinya Allah menghapuskan kekafi ran. Tidak

pernah kekafiran dihapus melalui orang lain sebagaimana dihapuskannya

kekafiran melalui Rasulullah &. Saat beliau diutus sebagai rasul, seluruh

manusia di muka bumi masih dalam keadaan kafir, kecuali segelintir orang

dankalangan Ahli Kitab. Mereka berada diantanpara penyembah berhala,

kaum Yahudi yang dimurkai, kaum Nasrani yang tersesat, dan kaum Shabi'ah

yang tidak memercayai adanyaTuhan; semuanya tidak mengenal Tuhan dan

tidak tahu ke mana akan dikembalikan. Segelintir orang itu hidup diantara

610 Isin taldhil adalah bentuk paling (supetlatif). "Baik " adalah kata sifat, sementala "terbaik" adalah isin taJdhil

yang dibentuk dari kata sifat "baik", Peni.

61 1 Nama kitab tetsebu adalah Jala' Al-AJhan.
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para penyembah bintang, penyembah api, filosof yang tidak mengenal

syai'at Allah dan tidak mengakuinya. Allah pun menghapuskan semua itu
dengan cara mengnnrs rasul-Nya, sehingga agamaAllzhmengungguli 

^g 
rn

lain, mencapai apa yang telah dicapai siang dan malam; dakwah agama-Nya

menembus segala penjuru negeri.

Al-Haslir seakar dengan kata al-hayryang berarti menghimpun 
^tau

mengumpulkan. Ialah Sang Nabi yang manusia dikurnpulkan pada kaki

beliau. Seakan beliau diutus sebagai Nabi yang mengumpulk ao (bog4 manusia.

Al-'Aqib yang datang setelah kedatangan para nabi yang lain. Dengan

demikian, iadalagjnabi setelah beliau. Karcna Al-'Aqib adalah yang terakhir.

Beliau adalah sang nabi penutup, dan karena ihJah beliau secara mudak

dinamakan ALAqib.

Al-Maqaff memiliki artr "yang terakhir." Beliaulah yang menjadi

akhir bagi nabi-nabi yang mendahului beliau. Maka, Allah mengakhiri misi

kenabian para rasul dengan meflgutus beliau. KataAl-Maqafi diambil dari

kata al-qafw Otang mengatakan qafahalaqfuha, jika ia bermaksud mengatakan

bahwa "seseorang terakhir dari barisannya." Daikata ini pula dikenal istilah

qofJob ar-ra'si OrSu, terakhir kepala) dan qaflah al-bait &rgrm akhir bait

dalam syair). Dengan demikian, I l-Mnqafi berarti orang yang menjadi bagian

tetakhir dai para rasul sebelumnya. ALMtqafi menjadi bagjan akhir atau

pamungkas bag1pan nabi itu.

Nabi At-Tasbah, bebau adalah nabi yang dengannya Allah membuka

pintu taubah bagi para penduduk bumi. Maka, taubat mereka ditedma

dengan penerimaan taubat yang tidak pernah dialami penduduk bumi

sebelumnya. Beliau adalah manusia yang paling banyak membaca istighfar

dan paling banyak taubatnya. Bahkan, dalam satu kali duduk, para sahabat

mendengar beliau mengucapkan istighfar lebih dari 1.00kah. Allabannagltfr

li wa tub'ala11a, innaka antat-tawwabul-gltffir (YaTuhan, ampunilah aku dan

terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi

Maha Pengampun). 6/2

612 AbuDawud(1516)dalampembahasantentang"shalaC',bab"istighfa/';At-Tirmi&i(3434)dalampembahasan
tenang "doa-doa", bab "bacaan yang dibaca saat meninggalkan maielis", ia rnengatakan, 'Ini hadis hasan-shahih-

gharib.";Ibnu Maiah (3814) dalampembahasan tentang"adab", bab "istighf#';danAhmad,Q/84).
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Rasulullah ffi bersabda, "lYahai manusia, bertaubatlab kEadaAlkhTuhan

kalian! Suunguhnla aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari.'G|)

Demikian pula, taubat umatnya lebih sempur na, daripadataubat umat-umat

yang lain; Iebih cepat diterima; dan lebih mudah dilakukan. Taubat umat-

umat terdahulu dilakukan dengan proses yang sulit. Misalnya, taubatnya

sekelompok orang dari Bani Israel yang menyembah sapi dilakukan

dengan cara dibunuh (dieksekusi) satdaranya yang tidak ikut melakukan

dosa itu. Apabila demikian halnya umat Bani Israel, maka umat Islam-
karena kxamah yang dianugerahkan Allah-diperintah bertaubat dengan

cara menyesali dan berhenti melakukan perbuatan dosa yang pernah

dilakukannya.

Rasulullah ffi bernama NabiAl-Malbamab, karena beliau diurus untuk

berjihad melawan musuh-musuh Allah. Belum ada seorang nabi dan umat

mafla pun yang melakukan jihad sebagaiman^ yang dilakukafl Rasulullah

ffi dan umatnya. Perang besar yang melibatkan umat beliau dengan kaum

kafir tidak pernah terjadi pada nabi dan umat sebelumnya. Umat beliau

berperang melawan kaum kafir di segala peniuru bumi, dengan fase dan

masa y^ng berganti-ganti, sehingg a jlhad yang mereka lakukan mengantar

mereka pada pertumpahan dxah (nalbanah) yang belum pernah dialami

umat-umat sebelumnya.

Rasulullah ,ffi bernama Nabi Ar-Raltmah, karena beliau diutus Allah

sebagai rahmat bagi segenap alam. Seluruh penduduk bumi, yang mukmin

ataupun yang kafir, diberi rahmat karena beliau. Orang-orang yang

beriman mendapatkan rahmat yang berlimpah. Sedangk^npm^Ahli Kitab

mendapatkan rahmat dalam naungan beliau, di bawah naungafl agame.

beliau. Adapun orang kafir yang dibunuh umatnya dalam perang, mereka

disegerakan ke dalam neraka, sedangkan orang kafir yang diberi umur

panjang, hidupnya yangpx\angitu malah menambah azab dtakhfuat kelak.

Rasulullah 6 disebut -Z l-Fatih (Sang Pembuka), karena dengan beliau

Allah membuka pintu petunjuk yang sebelumnya tertutup. Dengan beliau,

613 Muslim(41/2702)ddampembahasantentang"dzikt,doa,aubagdanistighfar",bab"sunnahnyaberistighfar
dan memperbanyak istighfat"; dan Abu Dawud (1515) dalam pembahasan tentang "shalat", bab "istighfar."
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dibukalah m tLyangbuta, teling^y6tg hr[i, dan Llaiyarrg keras. Dengan

beliau, Allah membuka negeri-negeri yang sebelumnya dikuasai kaum kafir.

Dengan beliau, Allah membuka pintu suga. Dengan beliau, Allah membuka

f 
alan bagi ilmu yang befgun a dan amil,saleh. Dengan beliau, Allah membuka

dunia, al<hirat, hati, pende ng ran, penglihatan, dan negeri-negeri.

Rasulullah ffi bernama ALAnin (yang memegang amanah, yang

tepercaya). Beliau adalah manusia yang paling berhak at^s nam ini' Beliau

adalah Aninallah (pemegang amanah Allah) untuk menyamPaikan wahpr

dan agamaAllah. Beliau adalah pemegang amanah makhluk yang berada

di langit dan bumi. Oleh karena itu, sebelum diutus sebagai rasul, beliau

telah digelari Al-Anin.

Rasulullah W bernama Adb-Dbahuk Al-pattal. Adh-Dhahak dan AI
pattaladalah dua nama yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Beliau

adalah dhahuk(senantiasa tefsen,'um) di hadapan kaum yang beriman, tidak

masam wajahnya, tidak marah, dan tidak kasar. Namun demikian, beliau

adalah qattal (orartg yang memerangi) musuh-musuh Allah. Beliau tidak

berhenti memerangi mereka, meski banyak ofallg yang mencela beliau

karena hal itu.

Rasulullah w bernama Al-Baslir (Pembawa Kabar Gembira). Beliau

membawa kabar gemb trabag,ofang-oran gy^ngtaat. Beliau iugz An-N albir

(pembawa peringatan keras) akan datangnya hukuman Allah bagS para

pembangkang. Dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur' an, Allah menyebut

beliau sebagai "hamba". di antaranya adalah:

Dm bahwa atkala hamba Albh (Muhammad) berdiri menyembah-Nya

(menserlal<anibatah) ,lwnpir saiajinliniwdesakmerdesakmengerurntmirrya.

(Al.Jin: 19)

Mahtsuci Allah yans telah merununkan Al'Fwqm (Al'Qur-dn) kepada

lvrrba-N ya. (Al.Furqan: L )

Inlu Dia menyampaikan kepada lwnba'Nya (Muhnnmad) apa yang telnh

Allah wahyulcan. (An-Naim: 1 0)

Dan jika kamu (tetap) dalarn keraguan tentoing Al'Qw-an yang Kami

walqul<"anlnpod"harnbaKani(Muharwnad).(Al'Baqatahz23l
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Dalam hadits shahih, Rasulullah # bersabda, "Aku adalah trruffiya
anak Adam di akhirat, kendati demikian tjdak ada kesombong^rr."614

Allah menamzkan Rasulullah 6 sebagai sirajun manir (pelita yang

menerangi), di waktu yang sama Dia menamakan matahai sir@un wabh@

(pelita yang menyal a-ny ala) .

Rasulullah ffi bernama A l-Mmir, karena beliau memberi penerangan

yang tidak membakar. Berbeda dengan al-wabbaj, di mana al-wahhaj ini
memberi penerangan, namun juga bisa membakar.6ls

Sekelompok orang, di antan mereka Abul Qasim As-Suhaili,
berpendapat bahwa sebelum diberi nama Muhammad, Rasulullah 6 telah

diberi nama Ahmad. Mereka mengarakan, "Karena itulah, Isa Al-Masih
diberi kabar gembta akan kedatangan nabi terakhit yang bernama Ahmad."

Dalam sebuah hadits yangpaniang, Musa berkata kepada Tuhannya,

'Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Ahmad."616 Mereka mengatakan,

"Rasulullah ffi dinamakan Muhammad khusus di datamAl-Qur'an." Mereka

berpendapat demikian atas dasar firman Allah:

Don orong-arongmukmin danbermwl sobh sertaberimankepada apa yng
dianunl<an kepada Muhnrnmad . . . (Muhammad: 2 )

Muhammad itu adalah utuson Allah. .. . (Al.Fath: 29)

Berdasarkan 
^y^t-zyzt 

ini, mereka berpendapat bahwa pada nama

Ahmad digunakan bentuk tafdbil (superlatif) atas perbuatan pelaku. Artinya,

beliau adalah ahnad al-hanidin lirabbibi (dr^nt^rapara pemuji Allah, beliaulah

yang paling banyak memuji). Beliau adalah Mubarunad (:ang terpilJi) karena

beliau adalahorang yang dipuji para makhluk. Nama Muhammad diberikan

setelah kelahfuan beliau. Ketika itu, beliau dipuji penduduk langit dan bumi.

614 DidwayatkanAt-Tirmidzi(3615)dalampembahasan"manaqib",bab"keutamaanNabi6",iamengatakan,
"Hadits ini hasan-shahih." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Maiah (4308) dalam pembahasan tentang "zuhud",
bab "syafaatNabidB." Didwayatkan pulaoleh ImamAhmad (2/3). Makstdkatauak.faklrftendatidemikian
tidak ada kesombongan) adalah bahwa kedudukan beliau sebagai tuannyarnak Ad:am(sayyidt waladiAdan)itt
adalah merupakan anugetah Allah semata, bukan karena kekuatan dan kehebatan dirinya sendiri. Karena itu,
beliau tidak berbangg*banggtytng mengarah kepada kesombongan lantaran kedudukantersebut. lWallaht
Ahn,Penj.

615 Zzd Al-Ma'ad (1/89-90, dan 93-9|. Lihat nama-nama Nabi 6 dan makna-maknanya dalam kitab karya As-
Squthil1#, ArN1ad h A l-Aniqa h, cetakan Penerbit Al-Kurub Al-Ilmiyyah.

676 Hi$abAl-Artliya'p/375-376),dandiriwayatlanAbuNu'aimdalarnktttbAl-Hi!ab(1/l1);haditstersebut
idtksbakh.
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Dan, pada Hari Kiamat beliau dipuji orang-orangyaflg dikumpulkan di

mahsyar. Tatkala beliau lahir, kemudian beliau melakukan segala hal yang

baik, maka hal iri menyebabkanpzr^ mahkluk memujinya sec^r^ berulang-

ulang. Maka penyebutan beliau dengan nama Muhammad meniadi lebih

akhir daripada penyebutan beliau dengan nama Ahmad.

Hal ini mengundang perdebatan dalam beberapa aspek:

Pertama, beliau disebut dengan nama Muhammad sebelum kitab Injil

diturunkan. Di dalam kitab Taurat beliau disebut dengan nama Muhammad.

Hal ini diakui parl- o:oLngyang beriman darikalangan Ahli Kitab.

Kami menyebutkan nas yangadapada metekadalamkitab Taurat, serta

penafsiran yang benar. Di dalam kitab Taurat, ada penafsiran tentang Isma'il.

Demikian kisahnya: "Darilsma'il, aku mendengarmu berkata, "Inilah Aku.

Aku memberkatinya dan aku mendoakan semoga ia berunrung, Mamad

Bad." Nama ini disebutkan setelah nama Isma'il. Isma'il akan melahitkan

dua belas tokoh agung. Di zntara mereka ada sesosok tokoh agung yang

bernama Mamad Bad. Nama ini, dalam pandangan ulama yang beriman di

kalangan Ahli Kitab, tegas merujuk kepada nama Nabi B, Muhammad."

Dalam beberapa kitab yang menafsitkan Taurat, saya mendengar

hikayat Muhammad. Dalam kitab tetsebut, si penafsir mengatakan, "Dua

huruf yang terdap at dalam dua tempat ini merangkum nama As-Salyid Ar-

Rasul Muhammad. Karena, jika engkau memperhatikan huruf-huruf dalam

nama Muhammad (.ur) maka engkau akan mendapati huruf-huruf iru di

dalam dua huruf tersebut (Mamad Bad). Karena, dua huruf min (l) dalam

kata Muhammad dzn dal-nya (;) mencerminkan kedua huruf mim dan salah

satr dalpadakata Mamad Bad (:! :!,r). Sedangkan sisa huruf dalam nama

Muhammad, yairu huruf ha' (C), mencerminkan huruf-huruf sisanya,yudt

ba' (q), kedua ahf (l), dan dalyans kedua."

Yang dimaksud si penafsir dengan dua huruf adalah dua kata (Manad

dan B acly. Ia mengatak arr, "Karena huruf h a' dalam hitungan setara dengan

angka 8 dalam urutan bilangan; huruf ba' setatz dengan angka 2, dua huruf

akf masing-masing setara dengan angka 1, dan dalsetan dengan angka 4.

Jika dijurnlahkan, semuanya berjumlah 8. Nah, angka 8 ini setara dengan
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huruf ba' dalam bilangan jurnlah. Dengan demikian, dua huruf berarti

dua kata (Manad dan Bad1. Nama Mamad Bad ini tegas mencakup 3h nama

Mubanmad. Sementara 1/r sisanya ditunjukkan sisa huruf yanglailn dalam

penulisan dengan c ray^flgtelah saya sebutkan.

Si penafsir b erkata,"Jika ada yang bertany a,'Lpa sandaran Anda dalam

tafsit ini?' maka saya menjawab sandaran yang digunakan adilah sandara

yang dipaku pan ulama Yahudi dalam menafsirkan huruf-huruf dalam

^y^t-^yat 
(Iaurat) semacam itu. Misalnya, firman Allah ffi "Wahai Musa,

katakan kepada Bani Israel, agar setiap orang dari mereka membuat pada

ujung pakatan mereka sebuah benang biru yang memiliki delapan kepala,

lalu membuatltma lkatan pada tali itu, dan menyebut benang ioa, shisltit."

Ulama Yahudi mengatakan, "Tafsir dan hikmah dariayatini adalah, bahwa

setiap orang yang melihat benang biru tersebut dan menghirung ujungnya

yang betjumlah delapan, lkatannyayang berjumlah lima, dan menyebutkan

narnarrya'. Di sana, disebutkan perintah-perintah Allah yang wajib mereka

jalankan, karena Allah 1k mewajibkan kepada Bani Israel 613 sya:llr'at.D:ua

huruf shad (ry) dan dua hwuf y'(f), dalam kata shisbit,menunjuk pada

angka 200. sedangkanhurtf 1a'menunjuk angka 400. Dengan demikian,

jumlah keseluruhan nama adalah 600. Jumlah ujung dan ikatan (8+5)

sama seperti 13. Seperdnya,ia mengatakan dengan gambar dan namanya:

"Sebutkan perintah-perintah AlJah Aqry wa Jalla."

Sang penafsir menguraikan:

Banyak ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dua

huru f rnt adalah j a d a j a d a, karcna laf az n a d dts eb utkan s ekali dalam

kitab Taurat yaflg mengandung arijidan. Penafsiran mereka itu tidak

benar, dikarenakan adanya huruf ba'yang bersambung dengan

huruf ini. Ada oraflg mengatakan, "Aku memuliakanmu, b/idan.

(dengan baik)". Penggunakankata b/idan bukanlah ucapan yang

sahih. Saat huruf dari kitab Tauat yang azalt-yang diturunkan

dalam lohloh kepada Al-Kalim l\du52-1g15ebut dituangkan ke

dalam nrlisan Kainani, maka huruf ini yang terdapat di dalam Taurat

terkait dengan huruf ba', maka maksud yang sebenarnya berbeda
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dengan pendapat orang yang berpendapat, "Ia bermakna jidan",

kar ena tak ada lagi p enafsir 
^fl 

y ang lebih tepat danpada ini, dengan

dalil yang berupa fitman Allah iH pada temPat lain, yang dinrrunkan

kepada Ibrahim berkenaan dengan anzknyayang bernama Isma'il,

"sesungguhnya ia akan melahirkan dua belas orang-otang mulia,

dan salah satu di afltzrra otang-orang mulia adalah seseorang yang

bernama Manad Bad." '

Tarxat menyatakan secara eksplisit bahwa dua huruf iru (Manad

Bad) adalah nama seorang tokoh agung yang jelas sosoknya, yairu

keturunan Isma'il. Dengan demikian, tidaklah tepat pendapat bahwa

kedua huruf itu memiliki makna nashdar(gerund) yang berfungsi

taukid (menegaskan). Penegasan bahwa Mamad Bad adalah flLma

orang tertentu membantah pendapat yang menyatakan bahwa

ra adalah isim ma'na ftata benda yang menuniut'kan pengertian).

IVallaha a'lan.

Demikianlah uraian si penafsfu.

Pendapat lain menyatakan tidaklah perlu memaksakan diri seperti ini

untuk menjelaskan kenyataan bahwa nama Rasulullah a disebutkan secara

eksplisit di dalam kitab Taurat. Penyebutan nama beliau dalam Taurat tampak

lebih jelas daripada penafsiran tadi. Mengapa demikian? Karena kitab Taurat

ditutunkan dalam Bahasa Ibrani yang memiliki kemiripan dengan Bahasa

Arab.617 Bahkan, jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, Bahasa

Ibrani merupakan bahasayangpaling dekat dengan Bahasa Atab. Perbedaan

seringkali hanya terletak pada bagaimana memperlakukan dan mengucapkan

huruf-hutuf, dilihat dari sisi tebal-tipisnya pengucaPan huruf, dhammah,

fathah, atau dan sisi lainnya. Kosakata kedua bahasa memiliki kedekatan

pengucapan. Otang Arab mengucapkan kata la $dak/ jangan), sementara

or^ng Yahudi mengucapk^nnya lu dengan men-dhammah-kan huruf

lo* (0.Mereka mengucapkan wawil dan alif dengan wawu. Orane Arab

617 KemiripanBahasalbtanidenganBahasaAmbtampakjelasbagimetekayangmempelajaribahasaini.Sama
dengan Bahasa Arab, Bahasa Ibrani juga ditulis dari kanan ke kiri. Keduanya memiliki akat yang sama. yaitu

bahasanya. Dt Ramadhan Abdul Tawab Cb memberikan sumbangan besar dalam kaitannya dengan tema

ini. Buku-bukunya dijadikan referensi bagi bahasa-bahasa rumpun Semit. Dr. SaJyid Farah juga memiliki andil

besar dalam bidang yang sama.

t/a*ii,9,i.al; t"lrrylEu 7'a.lil Paa,/,,//al, 507



mengucapkan quds, sementara orang Yahudi mengatakannya qudsi. orang
Arab mengucapkan anta, sementara orang Yahudi mengucapkannya ana.

Orang Arab mengucapkanla'ti, sementara orang Yahudi mengatakannya

1u'ta, dengan men-dhammah-kan hurrf 1a-.

Orang Orang Arab mengucapkan qadasaka, sementara orang yahudi

mengatakan nya qadsltaha. orang Arab mengucapk an minhui sementara orang
Yahudi mengatakannya mimnu. Orang Arab mengucapkan rnan -yahudya,
sementara orang Yahudi mengatakilrnyz nahudry. orang Arab mengucapkan

sami'tuka, sementara orang Yahudi mengatakannya s-yam'ikha. Onng Arab
mengucapkan min, sementara orang Yahudi mengatakannya mi. Orang
Arab mengu capkan -y a n i n i b, sementara orang Yahudi mengatak anny a m i n u.

otang Arab mengucapk an la h u, sementara orang Yahudi menglatak anny a I u.

otang Arab mengucapkan ummu ha,sementara orang Yahudi mengatakannya

uma. Orang Arab mengucapkan ardhu, semenrara orang yahudi

mengatakannya iradba. Orang Arab mengucapkan wahid, sementara orang

Yahudi mengatakannya ihad. orang Arab mengucapkan alim, sementara

orang Yahudi mengatakannya tlam. Orang Arab mengucapkan kaytis,

sementara or^ng Yahudi mengatakannya kfiis. Orang Atab mengucapkan

1a'kul, sementara orang Yahudi mengatakannyalukhal. Orang Arab
mengucapk an tin, semelltara orang Yahudi mengatak annya ti1in. Orang Atab

mengucapkan ilab, sementara orang Yahudi mengatakannya uhb. Orang
Arab mengucapkan ilahuna, sementara orang Yahudi mengatak annya uluhinu.

Orang Arab mengucapk an abana, sementara orang Yahudi mengatak afinya

abuatina. Mereka mengucapkanla shaba' ilubin,dengan maksud mengatakan

1a as h ba'u I i lab. Mereka mengucapk an mabanim, dengan maksud mengatakan

al-ibn. Mereka mengucapkan baaliib, dengan maksud mengatakan baliib.

Mereka mengatakan dalam Bahasa Ibrani lu tukhul ladqi na halub amnu

dengan maksud la ta'kaluljadltuf balibi ummib (anak kambing tidak makan

dari susu induknya).618

618 PeodaPatlbnulQayyiminilebihdekatpadakebenaran.Dan,karenasulitnyamencetakhutuf-huruflbtani,
maka kami menulisnya dalam bentuk translitetasi dengan maksud melakukan petbandingan. Bagi pembaca
yang ingin menambah wawasan pengetahuan, kami sarankan untuk menelaah lotab-kitab yang membahas
BahasaIbtanikaryaDt RamadhanAbdulTawwab,Dr.HasanZhazha,atauDr.SayfdFatah.
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Mereka mengucapkan lu tukulu, yang berarti la ta-kulu (/*g* ruakan!).

Mereka betkata tentang litab al-nugtanna y^ng dalam Bahasa Arab berarti

al-mutsannat, yang berati "dibaca dua kali. Kami tidak akan memperpanjang

pembahasan tentang kedekatan pengucapafl dalam dua bahasa ini. Berdasar

contoh ini, orang bisa memahami kedekatat antar kedua umat dan kedua

syari'at ini.

Al-Qur'an menyebutkan Taurat dan Al-Qur'an secara bersamaan

dalam beberapa tempat.

Mal<a nd<nla dot*rg lnpod" merel<.a. l<cberwran I Al-Qw' an] dari sisi Kani,
mereka berkata, "Mengopakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad)

seperti yng talah diberil<m kepada Musa dahulu?" Danr bukanl<ah merel<n

itu telah ingl<ar (iuea) kepala apa lang telah diberil<"on kepadaMusa dahulu?

Merel<n dahulu tr.lah berl<"ata, "Mnsa dan Harun analnh dw ahli sihir yng
buttu membantu," dan merel<n (ju4a) berl<"ata, "Sesungulmya l<ani tidak

mempercay ai masing-masing mer eka ifii." Katalanlah, " D atangl<anlnh oblunu

sebunh kitab.dnri sisi Allah yng kitab itu bbih (dapat) memberi petunjuk

d*ipoda kedwny a (T aur at dan Al-Qw' an) nisc ay a aku menglkutiny a, jil<a

l<amu sunguh orangorang yangbenar," (Al,Qashash: 48-49)

Allah berfirman tentang binatang-binatang ternak, dalam rangka

membantah orang-orang yang mengatakan, 'Allab tidak menurunkan sesuatupun

kepadamanusia." Katakanlah, "Siapakahlangnenurunkan kitab (ton o|l*sdibawa

Musa sebagai cabay danpetunjak bagi nanusia. " (Al-An'am: 91) Kemudian dalam

ayat selaniutn/4 Allah berfirman: Dan ini (Alpuian) adalah kitab.langtekb Kani

turankan lang diberkabi; membenarkan kitab-kitab yng (diturankan) sebelumnln."

(Al-An'am: 92) Kemudian, dalam akhir surat Allah berfirman , "I(emudian Kami

nlah nenbeikan Al-Kitab (to*ot) ktpada Musa untuk menlempurnakan (niknat

Kan) kepada ordng)Mng berbuat kebaikan, dan untuk ne@elaskan segala asuatu dan

sebagai petunjuk dan rabmat, agar mereka beriman Qohro) mereka akan menemui

Tu han m ere ka. D an Al-pur' an itu adalab kitab yng Kani turan kan lang diberkati,

naka ikatilah dia dan bertakwalab agar kanu diberi rabnat. " (Al-An'am: 154-155)

Dalam awal sutat Ali Imran, Allah berfirman,'Alf lan mim. Allab,

tidak ada Tuhan (yang berbak disenbab) melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi

terus menerus meng,lru: nakbluk-I'$a. Dia nenurankan Al-Kitab (Al-par'an)
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kepadana dengan sebenarnlq membenarkan kitab.yangtelah diturankan nbelumnlta

dan menuntnkan Taurat dan Injil, sebeluru (Al-pur'an), nenjadi petunjuk bagi

manasia. " (Ali Imran: 1-4)

Allah berfirman: 'Dan usunguhnla telab Kani beikan kepada Mlsa dar

Harzn kitabTaurat danpenerangan urtapengajaran bagi orang-oranglnngbertakwa.

(Yoit,/) orang-orafigJaflg takut akan (o<rb) Tuban mereka, sedang mereka tidak

nelibat-Il1a, dan nereka merasa takut akan (tibarya) Hari Kiamat. Dan,Al-pur'an
ini adalah suatu kitab (peingatan)yngmempunltai berkablangtelah Kami turunkan.

Maka, n engap akab kan u rz engingkainlta ? " (Al-Anbiya': 48-50)

Karena ituIah, Allah menyebutkan, mengulang, dan menjelaskan kisah

Musa, dan menghibur Rasulullah ffi. Ta*ala menerima pedakukan buruk
dari kaum kafir, Rasulullah 6 bersabda, 'Musa telah disakiti matrya lebih

daripada ini (yang kubadEi), dan ia bersabar (nengbadapinlta).'$1e

Karenaitu, Nabi ffi bersabda, "Sesungubnlu terjadipada unatku @altang
nrjadi pada Bani Israel. Bahkan, jika ada dalan golongan Bani Israel lrangJang

mendatangi @erztna dengan) ibunya secara terang-teran gan, maka dalam

golongan umat ini (umatku) ada yang melakukann y a (jtga) i'620

Renungkanlah kemfuip 
^n 

afltara dua rasul ini @Iusa dan Muhammad),

dua kitab (faurat dan Al-Qur'an), dan dua syari'at-maksud saya syai'at
shahih yang belum diselewengkan-dan dua umat (umat Israel dan Islam)

dan dua bahasa (Ibrani dan Arab). Jika Anda melihat huruf-huruf pada

kata Mubammad dan huruf-huruf pada kata Manad Bad, maka Anda akan

mendapati dua kata itu sebenarnya adalah satu kata yang sama. Pasalnya,

kedua huruf min, hurwf han4zh ( f ), dan huuf ba' bensaldari dari makhraj

(tempat keluarnya huruf) yang sama. Huruf dal dalam Bahasa Ibrani
seringkali disetarakan dengan huruf daal (i). Mereka menyebut kata aabid

dengan ibadq. Mereka mengucapkan kata quds dengan sebutan qudryts.

Huruf dal dan dryl adilah huruf yang berdekatankarakternya. Siapa saja

619 Diriwayatlan Al-Bukhari (3150) dalam pembahasan tentang "pembagian harta ghanimah", bab,'apzyng
dibedkan Nabi 6 kepada kaum mu'allaf." Diriuayatkan pula oleh Muslim (140/1602) dalam pembahasan
tenang " zakat", bab "pemberian kepada kaum mu'allaf."

620 Drnwayzt*anAt-Tkmidzi (2641) dalam pembahasan tentang "iman", bab "keterangan tentang pelpecahan
umatIslam." At-Tirmi&imengatakan, "Iniadalah hadits gharib. Kami tidakmengetahui hadis lain yangmirip
dengan hadits ini, kecuali dari sisi ini saia."
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yang mengamati dua kata ini (Mubannad dan Mamad Ba$,pasttlah ia akan

mendapati keduanya memiliki makna yang sama. OIeh karena itu, dalam

Bahasa Ibrani dan Arab zdabanyakkatayalrrg mirip. MisaLrya, kata Musa,

dalam Bahasa Ibrani diucapkan Muya dengan menggunakanhwuf slin (

i). Kata Musla pada asoJnya betarti "air" dart "pohon." Bangsa Israel

menyebut mayangberari"aii' dan s1ayangberarti "pohon." Karena Musa

ditemukan keluarga Fit'aun di dalam (sebuah peti) yang berada di antara

ur dan pohon. Perbedaan afltara pengucapan Musa dan Musjta sama seperti

perbedaan antaLra pengucapan Mubammad dan Manad Bad.

Demikian pula dengan kata Isma'il, dalam Bahasa Ibrani diucapkan

liyna'il, huruf sin (,y) digantikan dengan huruf s.1in. Perbedaan antat.

pengucapan kata isma'il sama seperti perbedaan tatkala mengucapkan

Mahammad dan Mamad Bad.

Demikian pula dengan kata Al-'Ish (saudara Ya'qub) yang daJamBahasa

Arab diucapkan ka. Masih banyak lagi contoh-contoh serupa. Mereka

mengucapkan 1as1na'afi, yarrg mereka maksudkan adalah lasna'an (yang

dalam Bahasa Arab berarti "meteka mendengar'). Mereka mengatakan

uuqin (dengan memanjangkan huruf aff dan men-dhammah-kannya),

sementara orang Atab mengatakart aqiim (ildtrr^kan). Mereka mengatakan

mi qaraba, dan orang Arab mengatakan man qaraba (orang yang mendekati).

Mereka mengatakan a kbihin, sementara otang Arab mengatakan i khwatu bu m

(saudara-saudara mereka). Demikianlah kenyataan yang diakui kebenarannya

oleh setiap orang yang beriman dari kalangan ulama Ahli Kitab.621

Yang dimaksud adalah, bahwa nama Nabi ffi dr dalam kitab Taurat

adalah Muhammad, sebagaimana pula Al-Qur'an menyebutnya Muhamnad.

621 Penyebutan nama Nabi Muhammad 6 dalam kitab Tawat dan Injil adalah suatu kenyataan yang tidak bisa

dibantah. Para ulama salaf dan khalaf telah melakukan penelitian yang mendalam tentang hal ini. Mereka

melakukan upaya tenebut dalam tangka membantah 
^ngg 

p^n par^pendusta di kalangan Ahli Kitab. Lihat
petnyataan dan penelitian yang dilakukan Al-Allamah Ath-Thahit bin Asyut dalam bukwyr At-Tabir wa

At-Tanwir Q/39) tentang suat Al-Brqatth ayat 746, dm (9 /131) tentang sutat Al-.Nnf ay* 157 Q8/ 181)

tentang sutat Ash-Shaff ayat 6. Al-Allamah telah menyampaikan argumentasi yang cantik untuk membantah

pernyatzan pam pendusta di kalangan Ahii Kitab itu. Al-Allamah menyebutkan tempat-tempat di mana nama

Rasulullah 6 disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Selain itu, lihat pula buku-buku yang ditulis Syaikh

Ahmad Deedatdan Dr. Ahmad HijaziAs-Saqa. Uhat juga buku yangberitd,l,Al-Fa*q bairuAl-Makbhq wa

Al-Khaliqyztgdttulis Al-Allamah Abdutahman bin SalimAl-Baghdadi. Dan telah jelas pula apayangditulis

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah betkaitan dengan masalah ini. Lihat pula br*;t IqhbarAl-Haq yang ditulis Al-
Allamah Rahmadlah At-Hindi.
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Sementara Isa Al-Masih menyebut beliau dengan sebutan Ahnad seperti

yang Ailah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, penyebutan

beliau dengan s ebutan A h ru a d datang belakangan se telah penyebutan beliau

dengan sebutan Muhammad di dalam kitab raurat. PenyebutanMuhammad

dalam kitab raurat juga datang lebih dulu daripada penyebutan yang sama

di dalam Al-Qur'an. Dua nama tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Pada bagian terdahulu, telah disebutkan bahwa dua nama ini pada

hakikatnya adalahkata sifat. I(edudukan Q<ataAhmad dan Mubanmad\ ttdak
menafikan keberadaan keduanya sebagai kata'alam (isim 'alam), karena

makna yang dikandung dalam kata sifat tersebut telah diketahui (menjadi

isim mal.ifat). setiap bangsa biasa menyebur sesuaru yang rza'rifal dengan

menyebutkan sifat yang melekat pad^nya.l{ata Muhammad adalah bentuk
n uJb' a / dalj kata A h n ad. h[ u h a m ru a d berar d " y ung memiliki b anyak kriteria

terpuji (banad) dalam <hrinya", "yung tetpuji berkali-kali." Penyebutan ini
menjadi na'rifat karena orang telah tahu karakter-karakrer terpuji yang

dimiliki orang yang dimaksudnya. I(arakter terpuji tersebur mencakup

pengetahuan, akhlak, sifat, dan perbuaran, sehingga orang tersebut berhak

dipuji berkali-kali. Tidak diragukan, bahwa Bani Israel adalah generasi

pertam^ yang dikenal memiliki keluasan ilrnu dan kitab yang disitit Allah
dalam Al-Qur'an: 'Dan telah Kami tuliskan untak Musa pada toh-loh (laarat)

segala usuata sebagaipel@aran danpe{elasan bagi segala.resuata. " (Al-Afraf: l4slozz

oleh karena itu, dibandingkan dengan umar Isa, umat Musa lebih luas ilmu
dan pengetahuannya. Karcna itu pula, syai'atlsahanya sempurfla dengan

mengakomodasi Taurat dan hukum-hukumnya. Al-Masih &*it dan umatnya

merujuk pada hukum-hukum yang termuat dalam Taurat. Dalam hal ini,
Injil seakan berperan sebagai kitab yang menyempurnakan dan kitab yang

menj adikan Taurat bertambah baik. Sementara Al-Qur' an mencakup s emua

kebaikan yang dikandung kedua kitab tersebut.

Nabi tffi dikenal umat ini dengan sebutan Muhammad, langmencakup
semua kriteria kebaikan, yang karenanya berhak dipuii (bamad) secara terus-

622 lnhiilzhkepingan dri batu atau kalu yang tertuhs padanya isi Taurat yang diterima Nabi Musa ii;5t sesudah
bermunaiat di Gunung Thursina. Penj.
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merrerus. Di kalangan umat Al-Masih, Nabi ffi dikenal dengan sebutan

Ahmad, yang berhak mendapat pujian yang lebih baik dari orang selainnya.

Umat Al-Masih adalah umat yang panrh dalam dalam melakukan @adhah

(olah batin) dan ibadah, serta memiliki akhlak terpuji. Dalam kaitannya

dengan hal ini, meteka lebih baik daripada umat Musa. Oleh karena itu,

pada umumnya kitab Injil berisi nasihat, akhlak, ajakan untuk beqperilaku

zuhud, motivasi untuk berderma, bersabar, dan memberi maaf. Karena

itu, ada yang mengatakan bahwa syarl'at iu ada tiga: (1) syai'at keadilan,

yaitu syari'at dalam Taurat. Isinya tentang hukum dan qishash. Q) Syarr'at

fadhl (syari'at keutamaan sifat), yaitu syari'at dalam kitab Injil. Isinya tentang

pemberian maaf, akhlak mulia, kelapangan dada, dan derma. Misalnya, pesan

orang Masehi: "Batangsiapa mengambil sorbanmu, berilah ia pakaianmu!

Barangsiapa menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu!Jika engkau

disuruh berialan satu mil, maka berjalanlah untuknya d:ua mil!" (3) Syari'at

yang menghimpun kedua syari'at tersebut, yuru syai' at Al-Qur'an. Syari'at Al-

Qur'an menyebutkan keadilan dan mewajibkannya, di sisi lain menyebutkan

keutamaan sifat dan menganjurkannya. Seperti disebutkan dalam firman Allah:

'Dan balasan suata k/abatan adakh kejahatan lang senrpa, naka Banngsiapa

nemaaJkan dan berbuatbaik62', ruakapahalanlaatas (tangungan)Allab. Suunguhrya

D ia tidak meryukai lrang-lrang)ang qhalirn. " (Asy-Syuuru: 40)

Di kalangan umatAl-Masih, Nama Nabi ffi disampaikan dalam bentuk

tafdhil yang menunjukkan keutamaan dan kesempurnaan, sebagaimana

halnya syari'at umat Al-Masih datang dengan membawa keutamaan yang

menyempurnakan syatT' at Tautat. Lalu, Al-Qur' ut 
-yang 

mengumpulkan

segala kebaikan kitab-kitab sebelumnya--datang dengan menyebutkan dua

nama beliau. Maka, terealisasilah keutamaan ini, dan menjadi jelas pulalah

keterkaitan makna-makna dengan n m^-fiam nyl dan kesesuaiannya

dengan makna-makna tersebut. Segala puji hanya bagi Allah yang telah

menganugerahkan keutamaan dan taufik.

Abu Al-Qasim berpendzpat, sebutan Muhammad muncul setelah

kelahitan Nabi ffi, karena saat itu beliau dipuii berkali-kali. Demikian pula

623 Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah orang bctbuat baik kepada otang lain yang berbuat jahat kepadanya.
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dengan sebutan Ahnad. Abu Al-Qasim berpendapat, beliau disebut
Ahmad karcna b eliau adalah orang yang paling banyak memuj i Tuhannya.

Pujian beliau pada-Nya didahulukan di atas pujian makhluk-makhluk lain
pada-Nya. Yang tepat adalah pendapat lunnya, maka pendapat seperti
ini tidak benar. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan padabagsan

lalu. Wallahu 1flam.

Putra-putri Nabi ffi

Putta pernama beliau bernama Al-Qasim, dan dengan nama inilah
beliau dibed n m^panggtlan (kunjah)62a. Al-Qasim meninggal saat masih

kanak-kanak. Ada yang berpendapat, AI-Qasim hidup sampai ia mampu
menunggang kuda unggulan.62s

Selanjutnya, putd yang b erflamaZunab--ada yang beqpendapat bahwa

Zunab lebih tua daipada Al-Qasim. Disusul kemudian oleh Ruqayyah,

Ummu Kultsum, dan Fathimah. Ihwal yang tertua di antara ketiga putri
yang disebutkan terakhir ini, ada perbedaan pendapat. Disebutlan dari Ibnu
Abbas, bahwa Ruqayyah lebih tua daripadaUmmu Kultsum dan Fathimah,

sementara Ummu Kultsum adalah yang termuda.

Kemudian beliau mendapatkan putra yang diberi nama Abdullah.
Apakah Abdullah dilahirkan sesudah atau sebelum beliau diutus sebagai nabi.

Untuk menjawab pefianya n ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat.

sebagian orang berpendapat Abdullah lahir setelah masa kenabian. Apakah
Abdullah yang dijuluki Ath-Thayyib atatAth-Thahir? Ataukah julukan itu
untuk putra yang lain? Untuk menjawab pert^nyaan ini ada dua pendapat.

Pendapat yang benar adalah,kedua julukan itu sama-sama disematkanpada

diri Abdullah. Wallahu /flam. Semua pura beliau tersebut lahir dari rahim
Khadijah. Beliau tidak mendapatkan putra dari istri-istrinya yanglun.

624 Ktniyah adalah ttadisi yang galib betlaku pada masyarakat Amb, yaitu memanggil seseomng dengan nama
ttaknya. ztzn ayahnya. Misalnya, seorang lelaki yang memiliki anak yang betnama Abdullah, maka ia btasa
dipanggil "Ayah Abdullah" (Abt Abdillab). Rasulullah lS sendiri biasa dipanggil "Ayah Al- Qasim" (Abtl
Qatin), rama, pttra pertamanya, Penj.

625 lbntSt'ad,,Ath-ThabaqatQ/7).IbnuSa'admengatakan,"Al-Qasimrlilahirka.nsebelunMuhammad6diutus

sebagai nabi dan tasul."
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Belakangan,pada tahun 8 H di Madinah, Nabi ffi mendapat putta

yang bernama Ibrahim dari budak perempuanrry^yangbernama Manyah

Al-Qibthiyah626. Akan tetapi, Ibrahim meninggal dunia saat masih bayi,

sebelum disapih. Pan pakx berbeda pendapat, apakah beliau menshalati

Ibrahim ataukah ddak.627 Drl^q hal ini, ada dua pen dapat. Kecuali Fathimah,

semua anak Nabi ffi meninggal dunia lebih dahulu daripada beliau.

Fathimah meninggal enam bulan setelah beliau.628 Allah meninggikan denjat

Fathimah karcnakesabatannya. Allah memberinya deraiat yargmemberinya

keunggulan dari wanita-wanitalundi dunia. Secara mudak, Fathimah adalah

anak terbaik Rasulullah ffi. Ada yang berpendapat, "Fathimah adalahwanita

terbaik dunia." Ada pula yang berpendapat, "Wanita terbaik dunia adalah

Khadijah, ibunda Fathimah." Pendapat lain menyatakan, "Aisyah adalah

wanita terbaik dunia." Juga, ada yang berpendapat lebih baik mendiamkan

persoalan ini.

Para Paman dan Bibi Nabi ffi

Salah satu p^rnanny^ adalah Sang Singa Allah, Sang Singa Rasulullah,

dan PemimpinPara Syuhada, n many^Hamzah bin Abdul Muthalib.Juga,

ada Al-Abbas, Abu Thalib (namanyaAbdu Manaf), Abu Lahab (namanya

Abdul Uzza), Az-Zubat,Abdul Kakbah, Al-Muqawwim, Dhirar, Qutsam,

Al-Mughirah (ulukannya Hajal), dan Al-Ghaidaq (namanya Mush'ab). Ada

yang berpendapat bahwa Naufal adalahjuga paman beliau. Sebagian pakar

menambahkan dengan nama Al-Awwam. Selain Hamzah dan Al-Abbas,

paman-paman beliau tersebut tidak memeluk Islam.

Sementara bibi-bibi beliau adalahShafiyah (ibunda sahabat beliau yang

bernama Az-Zttbur bin Al-Awwam), Atikah,Barah,Arwa, Umaimah, dan

Ummu Hakim Al-Baidha'. Shafiyah memeluk Islam. Para pakar berbeda

626 Lihztbiografi Mariyah Al-Qibthilyah gg dalam Al-Ish$a,h (77 /1, dtkatakan, <Mariyah meninggal dunia
Iima tahun setelah mentnggalnya Ibtahrm.>

627 Dt HusainMuhammadHaekal,Ph.D.dilzmHayhMfiannad,Kako,DatAl-Ma'ari(menyebutkanbahwa
Nabi 6 menshalatr Ibrahim, dan mengantarnya untuk dikubukan di pemakaman Baqi'. Betau sendiri yang

metatakan makam Ibrahrm. Wallahu Alam. Penj.

628 At-Bukhari (8/103) dari hadits 'Aisyah gg bahwa Nabi 6 menghibur Fathimah dengan mengatakan bahwa

iaa,dalah orangpertama dalam keluarganya yangwafat menlusul beliau. Lihat Muslim (1759).
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pendapat seputar keislaman Atikah dan Arwa. Sebagian pakar memercayai

keislaman Arwa.

Paman tertua beliau adalahAl-Harits, sementara yang termudaadalah

Al-Abbas. Al-Abbas memiliki keturunan yang banyak, hingga kerurunannya

seolah telah memenuhi bumi. Ada yang belpendapat, jumlah kerurunan

Al-Abbas di era kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun mencapai 700.000 jirva,

hingga tak terhitung. Demikian pula halnya dengan Abu Thalib, Al-Harits,

dan Abu Lahab. Sebagian orang meng atakan,Al-Harits dan Al-Muqawwim

adalah orzrflgy^ngs^ma. Sebagian yang lain mengatakan, Al-Ghaidaq dan

Haial adalah orang yangsama.62')

lstri-istri Rasulullah ffi

1. Sayyidah Khadijah g1it

Istri pertama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin

Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab. Beliau menikah dengan Khadifah di

Makkah. Saat iru, beliau berusia 25 tahun. Khadijah menemani beliau

sampai Allah memuliakan beliau dengan risalah kenabian. Khadijah

mengimani risalah yang beliau bawa, membantu beliau, dan menjadi rekan

yang baik dalam menyokong misi dakwahnya. Menurut riwayat yang paling

sahih, Khadiiah meninggal 3 tahun sebelum Hijrah. Menurut pendapat

lain, Khadijah meninggal 4 tahun sebelum Hijrah. Pendapat lannya lagS

mengatakan, ia meninggal 5 tahun sebelum Hijrah. Khadijah memiliki

beberapa keistimewa an, antara la:n:

- Rasulullah iiB tidak menikahi dengan wanita lain saat I(hadijah masih

hidup.

- Semua anak Rasulullah ffi dilahirkan Khadijah, kecuali p:utrarryz-y^ng

bernama Ibrahim, ia lahir dari budak perempuanny^ y^ng bernama

Mariyah Al-Qibthiyah.

- Khadiiah adalahwanita tetbaik umat Islam.

629 Zad, Al-Mt'ad (l / 203-205).
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Para pakar berbeda pendapat tentang keutamaan Khadijah terhadap

Aisyah. I)alam hal ini, ada ttga kelompok pendapat. Kelompok ketiga

memilih untuk ber-tawaqquf (menghindari pembic r^ n tentang hal ini).

Saya bertanya kepada guru kami, Syaikhul Islam Ibnu'faimiyyah ,aw,

Syaikhul Jslam menjawab, "Keduanya memiliki kekhususannya masing-

masing. Khadilah memiliki pengaruh pada awal-awal dakwah Islam. Ia

meliput lara, menguatkan hati, dan menenangkan Nabi #. Ia mencurahkan

selurulr harta yang dimilikinya untuk menyr:kong dakwah Nabi. Ia

menjumpai kepedihan hidup dalam memperjuangkan Islam. Ia sanggup

menahan derita dalam jalan Allah dan rasul-Nya. Ia merrolong Nabi B di

saat-saat beliau sangat membutuhkan pertolongan. Pertolongan dan upaya

keras yang telah dilakukan I(hadijah iru tidak bisa ditandingi sosok lain

manapun dalam umat ini. Sementara itu, Aisyah memainkan pengaruhnya di

akht-akhir masa hidupr Nabi. la memahami Islanr dengan sangat baik,lalu

menyampaikannya kepada umat. Urrrat mcndapatkan manfaat dari Aisyah

ap^y^ngtidak meteka dapatkan dari sosok lain manapun dalam umat ini."

Demikianlah penjelasan Syaikhul Islam.

S alah s atu kei s timewaan l(ha di j ah adalah .Nllah S u b b a n a h a menggrimkan

salam untuknya melalui Jibril. Lalu Nabi ffi menyampaikan salam itu

kepadanya. Dalam l<ttab S ha h i h-nya, Al-Bukhari berka ta, "^f elah bercerita

kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Muhammad

bin F'udhail, dari Ammarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Huraitah .,$l,, ia

menuturkan:

Jibril datang kepada Nabi ffi dan berkata, "Wahai Rasululaah, ini

Khadijah, ia dat.ang membawa sebuah wadah berisi lauk-pauk,

makanan, dan minuman. -fika Khadijah datang menemuimu,

bacakanlah salam untuknya dari Tuhannya dan dariku. Bedlah ia

kabar gembira akan sebuah rumah untuknya di surga yang terbuat

dari emas. Di dalamnya trada suara hiruk-pikuk dan tiada pula

pendedtaan.630

630 Al-Bukhari (3820 dalam pembahasan tentang "riwayat hidup pata penolong Nabi" bab "Pemikahan Nabi 6
dengan Khadijah serta keutamaan yang dimiliki Khadijah."
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Hal seperti ini-demi Allah-tidak dimiliki orang selain Khadijah.

Ihwal Aisyah,Jibril mengirimkan salam kepadanya melalui lisan Nabi
ffi. Al-Bukhari berkata,'\ahyabin Buhair bercerita kepada kami, ,Al-Laits

bercerita kepada kami, dad Yunus, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah berkata,

Aisyah menuturkan:

Pada suatu hari, Rasulullah ffi bersabda, "Wahai Aisyah, Ini Jibril,
membacakan salam atasmu."631 Maka Aisyah berkata, ,,Semoga 

salam,

rahmat, dan barakah Allah juga senantiasa 
^tasny^ 0ib.O.Engkau melihat

ap^ yang tidak kulihat." Yang dimaksud Aisyah dengan ,,engkau,, di sini
adalah Rasulullah 1ffi.

Kelebihan Khadilah lainnya, ia tidak pernah menyakiti dan tidak pernah
membuat marah Rasulullah 6. RasulullohWf$a tidak pernah melakukan

ilail2 terhadap Khadijah. Khadijah juga tidak pernah dicela dan dipisah
ranjang oleh Rasulullah W.

Kelebihan lunnya,Khadijah adalah wani tapefiamayang beriman pada

Allah dan Rasulullah .6.

- Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid, berasal

dari suku Quraisy Bani Asad. Nabi ffi menikahinya sebelum nrunnya
risalah kenabian. Saat itu, Khadijah berumur 40 tahun. Rasulullah ffi tidak
menikah dengan wanita lainnya selama Khadijah masih hidup, dan semua

anak Nabi dilahirkan Khadifah, kecuali putranya yang bernama Ibrahim.
Adalah Khadijah yangberperan dalam mendukungNabi dalam mengemban

risalah kenabian. Ia berjihad bersama beliau. Ia memberikan penghiburan
kepada Nabi dengan jiwa dan haranya.Allah mengidmkan salam kepadanya

dan salam itu disampaikan Jibril. Inilah keistimewa^n y^ng tidak dimiliki
wanita manapun. Khadijah meninggal tiga tahun sebelum Nabi hifrah ke

Madinah.633

2. Sayyidah Saudah 61s

Setelah Khadijah meninggal, Nabi ffi menikah dengan Saudah binti

631 Al-Bukhari (3768) dalam "keutamaan para sahabat" bab "keutamaan'Aisyah Radhiyallahu 'Anha.,,
632 Sumpah untuk tidak mengumpuli istri, Penf .

633 Zzd Al-Ma'ad (1/105), danJala' Al-Afham (182).
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Zam'ah Radhiyallahu 'Anha. Ia zdalah Saudah binttZam'ah bin Qais bin

Abdu Syams bin Abdi Wud bin Nashr bin Malik bin Hisl bin Amir bin

Lu'ay. Ia menjadi tua di sisi Nabi, dan beliau ingin menceraskannya. Saudah

menyerahk an ianh hari gilirannya kepada Aisyah Radhiyallahu'Anha, lalu

Rasulullah ffi tidak jadi mencentnya. Salah satu keistimewaan Saudah, ia

dengan senang hati menjalani hari-hadnya sebagai istri Nabi. Dengan itu,

ia bisa mendekatkan diri kepada beliau dan bisa mencintai beliau. Selain

itu, iuga sebagai bentuk rasa senangnya akan kedudukannya di sisi beliau.

Rasulullah ffi membagi hari-hari qiJjr:annya kepada semuanya, namun

tidak kepada Saudah. Namun demikian, Saudah ridha menerimakeadazn

itu. Ini demi mendapat ddha Rasulullah ffi. Semoga Allah memberikan

ridha-Nya kepada Saudah.63a

3. Sayyidah Aisyah syt

Beliau menikah dengan wanita jujur putri sahabat yang jujur, Aisyah

binti Abu Bakar. Semoga Allah memberikan ridha kepada Aisyah dan

ayahnya. Saat dinikahi, Aisyah adalah sosok gadis berusia 6 tahun, dua

tahun sebelum Hipah. Ada yang berpendapat tiga tahun sebelum Hijrah.

Rasulullah ffi membangun rumah t^ngga dengan Aisyah di Madinah,

tepatnya tahun pertama kedatangan beliau di Madinah. Saat itu, Aisyah

berumur 9 tahun. Saat Rasulullahffiwafat, Aisyah berumur 18 tahun.

Aisyah meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Ia berwasiat

agar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu menshalatinya. Peristiwa tersebut

terjadi pada tahun 58 H.

Aisyah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah ffi, sebagaimana

didwayatkan Al-Bukhari dan selainnya. Rasulullah ,ffi ditanya, "Siapakah

orang yang paling kaucintai?" Beliau menjawab, 'Aiyah." Beliau ditanya,

"Kalau di antara laki-laki?" Beliau menjawab, ",4yabn1ta.'s3s

Keistimewaan Aisyah lainnya, Rasulullah ffi tidak menikah dengan

wanita yang masih gadis kecuali Aisyah. Selain itu, wahyu pernah diturunkan

634 Zrd Al-Mt'ad (1 /105) .

635 Maksudnya, ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Al-Bukhari (3662) dalam "keutamaan pam sahabat",

bab sabda Nabi Shallallahu cAtaihi wa Sallam "Seandainya aku mengambil kekasih." Diriwayatkan pula oleh

At-Tirmidzi (3886) dalam "Manaqib", bab "keutamaan Asiyah."
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kepada Nabi @ saat beliau sedang berada di dalam selimut Aisyah. Dan, ini
tidak terjadi pada istri beliau lainnya.

Saat Allah ,98 menurunkan ayat takhyir, maka Rasulullah # menyuruh

Aisyah untuk menentukan pilihan. Beliau bersabda, "Jangan tergesa-ge.ra,

sebelun engkau meminta pendapal orangtaamu. '636 Maka Aisyah pun menjawab,

"Apakah dalam urusan seperti ini aku meminta pendapat orang tuaku? Aku
menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan hari akhitat." Maka, para istri Nabi
yang lainnya mengikuti pilihan Aisyah. Mereka mengatakan seperti yang

Aisyah katakan.

Allah dg juga membebaskan Aisyah dari tuduhan y^ng dilontarkan

para penyebar berita bohong (Ablal W4. Allfu menurunkan wahyr yang

membersihkan namanya dari segala tuduhan itu. Wahl'u yang diturunkan

berkaitan dengannya dibaca di mihrab-mihrab kaum Muslimin, dan juga

dalam shalat-shalat yang mereka lakukan sampai Hari Kiamat kelak. Wahyu

itu menjadi saksi bahwa dirinya adalah wanita yang baik-baik, dan menjanjikan

untuknya ampunan dan rezl<t yang mulia. Allah memberi tahukan bahu,a

tuduhan zinayangdialamatkan pada Aisyah itu justru membawa kebaikan

padanya. Tuduhan tersebut tidak membawa keburukan pada dirinya, dan

tidak menurunkan deraiatnya yang mulia. Bahkan, dengan tuduhan yang

dialamatkan Ahlul lfki kepadanya, Allah meninggikan kedudukannya.

Tuduhan tersebut menyebabk^nty^ dikenang sebagai wanita baik-baik

oleh penduduk bumi dan langit. Betapaini adalah riwayathidup yang baik.

Hayatilah sikap rendah hati yang dimiliki Aisyah. Ia mengatakan,

"Diriku ini tedalu hina, dan tidak layak bagiku (menetima kemuliaan berupa)

Allah berfirman tentangku dengan wahl'u yang dibaca (kaum Muslimin),
hanya saja aku berharap Rasulullah B mendapatkan mimpi yang dengannya

Allah membebaskanku dari tuduhan itu." Inilah dia, sang wanita jujur
yang dimiliki umat, ibunda kaum Muslimin, kekasih Rasulullah tffi. Ia tahu,

ditinya adalahwarita baik-baik yang dtzhahmi tuduhan itu; para penuduh

itu telah menzhaliminya; merek^ meng ranE-rigarang cerita yang tidak

636 Al-Bukhad (2468) dalam pembahasan tentang "Al-Mazhalim", bab: "kamat dan atap yang dnggi dan yang
tidak tinggi." Ditiwayatkan pula oleh Muslim (22/1475) dalam pembahasan tentang "cerai", bab "Nabi
memberikan pilihan kepada pam istrinya untuk dicerai. Pilihan yang diberikan Nabi dalam hal ini tidak setta-
merta mengandung implikasi cetai, kecuali jika disertai dengan niat."

520 far,'i,9,;-al; t"/'g/a7w Ta,",tl Ra,s"/^//al



benar tentang dirinya. Fitnah mereka itu telah didengar ayaltnya dan iuga

Rasulullah l&. Dengan tc p^nny^ tadi, ra bermaksud merendahkan diri di

hadapan khalayak.

Sementara itu, tengoklah orang yang berpuasa sehari atau dua hari,

sebulan atau dua bulan, melaksanakan shalat semalam atau dua malam!

Kemudian or^ngini melihat suatu visi, Iantas dengan itu ia sudah merasa

berhak atas karamah, mukasyafah, mukhathabah, munazalat, dan merasa

doanya layak dikabulkan. Ia rnerasa, orang-orang mendapatkan berkah

dikarenakan melihat dirinya; doa-doanya ditunggu-runggu orang. Ia merasa

berhak untuk mendapatkan penghorm^t^n, bajunya diusap-usap demi

mendapat berkah, dan dicium bekas langkahnya. Ia merasa mendapat

kedudukan di sisi Allah, di mana dengan kedudukan itu secara kontan AIIah

membalaskan segala perbuatan buruk orang atas ditinya. Ia merasa, orang

yang tidak sopan terhadap didnya akan mendapatkan balasan secara kontan

dari Allah, tanpa ditunda-tunda. Ia merasa gangguan terhadap dirinya adilah

dosa yarrg hanya diampuni dengan ridha darinya.Perasaan seperti ini adalah

buah dari kebodohan dan akal yang tidak lurus. Perasaan tersebut berasal

dari kebodohan orang yang kagum pada dirinya sendiri, yang abu akan

kejahatan dan dosa diri sendiri. Ia teperdaya dengan hukuman Allah yang

dirunda terhadap dirinya akibat kesombong^nny^ tethadap oranglain, yang

barangkali kedudukannya justru lebih baik di sisi Allah.

Kami memohon kepada Allah agar Dia memberi kami keselamatan

di dunia dan akhirat. Dan, sudah selayaknya bagi seorang hamba untuk

memohon perlindungan Allah, agar dtinya tidak tampak agung di mata

sendid, padahal dirinya hina di sisi Allah.

Keistimewaan Aisyah lainnya, irka parz sahabat senior mendapatkan

masalah dalam hal-hal yangberkaitan dengan hukum 
^g 

ma,mereka bertanya

kepada Aisyah. Dan, mereka pun mend^p^t j^w^bannya dairAisyah.

Rasulullah & wafatdi rumahny a, pzdahari yang m eniadt gltran Aisyah,

di dalam pelukannya. Beliau dimakamkan pula di rumahnya.637

637 Al-Bukhari(1389)dalampembahasantentang"ienazzh",bab"berkenaandengankuburNabi6,AbuBakat,
dan Umar. Diriwayatkan pula oleh Muslim (84/1,143) dalam pembahasan tentang "keutamaan sahabat", bab

"keutamaan'Aisyah gEg."
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Malaikat mengirimkangambarAisyah kepada Nabi ffi pada sepotong

kain sutra sebelum beliau menikahinya. Beliau pun berucap, 'lika ini berasal

dai sisi Allab, nirala Dia newujudkannla.'$38

Kaum Muslimin meniadikan hari-haidi mana Rasulullah 6 berada di
rumah Aisyah untuk menunggu petunjuk Allah. Hat ini dilakukan mereka

zgat dtri mereka dekardengan beliau. Mereka berkumpul di depan rumah
wanita yang paling dicintai Rasulullah ffi. semoga Allah memberikan ridha-
Nya kepada mereka itu.

Aisyah diberi panggilan Ummu Abdullah (Ibunda Abdullah). Menurut
iwayat, Aisyah pernah keguguran saat meflgandung keturunan Rasulullah

ffi. Namun, tiwayat tersebut tidak memiiki sanad yangbenar.63e

Rasulullah ffi menikah dengan Ummu Abdullah Aisyah Ash-Shiddiqah
(yang jujur) putri (Abu Bakar) Ash-Shiddi9, sang wanita yang dibebaskan

(dari tuduhan) dari tujuh petala lang|t. Adalah ia kekasih Rasulullah ,ffi.
Malaikat menampakkan gambar Aisyah kepada beliau pada sepotong kain
sutra sebelum beliau menikahiny a. Malatkat berkata kepada beliau, "Inilah
(gambar) istrimu."640 Beliau menikah dengan Aisyah yang saat itu berumur
6 tahun, pada bulan Syawwal. Beliau baru hidup serumah dengannya pada

bulan Syawwal, tahun pertama hijrah, saat itu Aisyah sudah berumur 9

tahun. Beliau tidak pernah menikah dengan wanitayang masih gadis selain

Aisyah. Beliau juga tidak pernah menerima wahyu saat beliau sedang berada

dalam selimut, kecuali selimut Aisyah.

Aisyah adoJah orang yang paling dikasihi Rasulullah M. Pernyataan

bersihnya Aisyah dari segala tuduhan juga turun dari langit, sementara

umat sepakat akan kekafiran or^ng yang melemparkan tuduhan terhadap

Aisyah. Aisyah W- adalah istri Nabi W yang paling memahami agam .

Bahkan, secara mudak, ia adalah sosok wanita yang paling memahami ag ma.

(ika dibandingkan dengan wanita manapun yang pernah hidup di dunia).

a38 
^LB"l$-, 

(3815) d"l"- pembahasan tentang "manaqib para sahabat Anshar", bab "Petnikahan Nabi 6
dengan 'Aisyah." Diriwyatkan pula oleh Muslim 09/2438) dalam pembahasan tentang "keutamaan sahabat",
bab "keutamaan 'Aisyah g ." Didwayatkan pula oleh Ahmtd $ / a\ .

639 Jala' Al-AJhan 082-185).
640 Al-Bukhati (3895) dalam pembahasan tentang "manaqib kaum Anshar", bab "pernikahan Nabi 6 dengan

Aisyah." Diriwayatkan pula oleh Muslim Q9/2438) dalam pembahasan tentang "keutamaan sahabat", bab
"keutamaan'Aisyah g6 ." Diriwayatlan pula oleh Ahn^d (6 / 4l).
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Para sahabat ternama menjadikan ucapan Aisyah sebagai rujukan. Mereka

meminta pendapat pada Aisyah untuk menyelesaikan persoalan agama y^ng

tidak bisa mereka pecahkan. Ada yang mengatakan bahwa Aisyah pernah

keguguran saat mengandung keturunan Rasulullah ffi. Namun, riwayat

tersebut tidak memiiki sanad yangbenar6al

4. Sayyidah Hafshah wg

Rasulullah ffi menikah dengan Hafshah binti Umar bin Al-Khathab

(semoga Allah membedkan ddha-Nya kepadanya dan |uga ayahnya).

Sebelumnya,raadalahistri Khunais bin Hudzafah, salah satu sahabat Nabi

yang ikut serta dalam Perang Badar Khunais meninggal pada tahun 7 H.

Ada pendap^ty^ttgmengatakan bahwa ia meninggalpada tahun 28}{.

Beberapa keistimewaan Hafshah disebutkan Al-Hafizh Abu Muhammad

Al-Maqdisi dalam buku ringkasan tentang seiarah yang ditulisnya. Ia

menyebutkan bahwa Nabi iffi pernah mencetaikan Hafshah. Maka, Jibril
datang kepada beliau dan berkata, "Allah memerintah engkau agar rujuk

kepada Hafshah. Sesungguhnya dra adalah wanita yangbanyak puasa dan

shalat. Dia adalah istdmu di surga."6a2

Dalam A l-Mt'j an Al-Ka bi r, Ath-Thabrani menga takan, "Ahmad

bercerita kepada kami,'hhmad bin Thahir bin Harmalah bin Yahy aberceita

kepada kami, "Kakekku yang bernama Harmalah bercerita kepadaku,

"Amr bin Shalih Al-Hadhrami bercerita kepadaku, dari Musa bin Ali bin

Rabah, dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir, iaberkata bahwa Nabi ffi telah

menceraikan Hafshah. Bedta perce ruan lmdidengar Umar bin Al-Khathab,

lalu ia meletakkan tarnh padakepalanya ftarena sedih). Iaberkata, "Uiian apa

laglyangakan dibedkan Allah kepada putra Al-Khathab setelah ujian ini?"

Maka, turunlahJibril kepada Nabi ffi dan berkata,'Allah memerintahmu

untuk rujuk kepada Hafshah karcna Dia menyayangi Umar 96."0+z

641 Zd lJ-Mt'rd (1 / 10s-106).

642 DisebutkanAl-HattsamidalamMujanna'A<-Zava'id(9/24|dalampempembahasantentang"manaqib",bab

"keutamaan Hafshah binti Umar bin Khathab. Ia mengatakan, "Hadits ini Diriwyatkan Al-Bazzat dan Ath-
Thabrani . . . di dalam sanad meteka terdapat nama Al-Hasan bin AbuJa'far, sementam nama ini adalah dha'if."

643 DiriwayttkanAth-ThabtanidilamAl-Kzbir(23/188).DisebutkanpulaolehAl-HaitsamidalamkitabZl-
Zaua'id (9/24l.la,mengrtaktn,"Dalam sanad hadits ini tetdapat nama Amr bin Shalih Al-Hadhrami, dan

aku tidak mengenal nama ini. Namun, nama-nama riial yang lainnya adalah tsiqah."
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Rasulullah # menikah dengan Hafshah binti Umar bin Al-Khathab.

Abu Dawud menyebutkan bahwa beliau pernah menceraikannya,lalu ruiuk

kembali.6aa

5. Sayyidah Ummu Habibah wg

Rasulullah l& menikah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan.

Namanya adalah Ramlah binti Shakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi

Syams bin Abdi Manaf. Dia berhijrah bersama suaminya, Ubaidullah

bin Jahsy, ke negeri Abyssinia (Ethiopia). Namun, di negeri tersebut

sang suami memeluk Ktisten. I-antas Allah menyempurnakan keislaman

Ummu Habibah, dan Rasulullah ffi menikahinya saat dirinya masih berada

di Abyssinia. Atas nama Rasulullah ,ffi, Raja Negus membayarkan maha.r

sebesar 400 Dinar kepada Ummu Habibah.6as Rasulullah ffi mengutus Amr
bin Umayyah Adh-Dhamd ke negeri Abyssinia sebagai wakilnya. Sedangkan

yang menjadi wali bagi Ummu Habibah adalahUtsman bin Affan. Menurut

pendapat lain,yangmenjadi wali adalah Khalid bin Sa'id bin Al-Ash.

Dalam l<rtab Sbahib-nya, Muslim meriwayatkan dart Ikrimah bin
Ammar, dari Abu Zumail, dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu, ia

berkata, "Waktu itu kaum Muslimin tidak melihatpada Abu SuSran dan tidak

mau duduk bersamanya. Maka Abu Sufiian pun berkata kepada Rasulullah

ffi, "Berilah aku tiga hal."

Beliau menyahut,'Ya."

Abu Sufyan berkata, 'Aku memiliki gadis Arab yang terbaik dan

tercantik di antara mereka, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Engkau

kunikahkan dengannya."

Rasulullah ]& menyahut, 'YA."

Abu Sufyan berkata, "Mu'awiyah kaujadikan sebagai sekretarismu."

Rasulullah J# menyahut,'Ya. "

Abu SuSran berkata, "Aku kauutus sebagai pemimpin unn* memerangi

kaum kafir, sebagaimana aku pernah memerangi kaum Muslimin."

644 Abu Dawud (2283) dalam pembahasan tentang "talak", bab "rujuk;'Ztd, t\l-Mt'ad (l /106).
645 DiriwyatkanAbuDawud(210'fdalampembahasantentzng"pernikahan",bab"maskawin."Diriwyatkanpula

oleh An-Nasa'i (3350) dalam pembahasan tentang "nikah", bab "berbuat adil dalam memberikan mas kawin."
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Rasululiah # bersabda, '\'d.'oto

Abu Zumail berkata, "Jlka saja Abu Sufiian tidak meminta hal-hal

tersebut dari Nabi ffi, tentulah beliau tidak memberikan hal itu kepadanya.

Sebab, setiap kali dimintai sesuatu, beliau pasti mengatakan Ya'."647

Hadits ini menimbulkan polemik di kalangan kaum Muslimin.

Mengapa demikian? Karena Ummu Habibah sudah dinikahi Rasulullah trt

sebelum Abu Sufyan memeluk Islam. Ummu Habibah dinikahkan dengan

Rasulullah ffi oleh Raja Negus. Kemudian,lJmmu Habibah datangkepada

Rasulullah B sebelum ayahnya (yaituAbu Su$ran) memeluk Islam. Lantas,

bagumana bisa Abu Sufyan, setelah peristiwa Pembukaan Kota Makkah,

berkata kepada Nabi, "Engkau kunikahkan dengan Ummu Habibah?"

Ada yang berpendapat hadits iruadalah bohong, tidak mempunyai sumbet

yang benar." Ibnu Hazrr, mengatakan, "Hadits ini dibuat secara dusta oleh

Ikrimah bin Ammar."

Kelompok yang lain lebih mempetmasalahkan hadits ini. Mereka

mengatakan,"Bagaimana bisa di dalam l<ttab Shahib Muslim terdapat hadits

n a u d b a' Stadits palsu) ?" Hadits tersebut se sungguhnya mengandung makna

bahwa Abu Sufyan meminta kepada Nabi i& agar memperbarui akad nikah

dengan putrinya, agar dinnya (Abu Sufyan) tetap memiliki "muka" di

hadapan kaum Muslimin lainnya.

Pendapat ini pun memiliki argumentasi yang lemah, karena Nabi 6
berjanfi kepada Abu Sufiran-dan beliau adalah orang yang menepat:ianji.

Tidak ada satu ri*ayatpun yang menyatakan bahwa Nabi,# memperbarui

akad nikah beliau dengan Ummu Habibah. Al-Qadhi Iyadh tidak menambah

pelik masalah ini. Ia berkata, "Apayangterjadi dalam (Shahih) Muslim dalam

kaitannya dengan hal ini adalah hal aneh bagi pakar hadits. Hadits Ummu

Habibah bersama Abu Su$ran saat memasuki kota Madinah disebabkan

(146 Diriwayatkan Muslim (2501/128) dalam pembahasan tentang "keutamaan sahabat", bab "keutamaan Abu

Sufyan bin Harb."
647 AbtZwmail.SammakbinAl-ValidAl-Hanafiadalahseonrgyangtsiqah.LihatbiografinyadalamkttabTahd1ib

Al-Kanal (.2/ 128). Hanya saja, kami tidak menenma komentarnya tentang Abu Sufyan, katena Abu Sufyan

adalah sahabat Nabi dan kita tidak boleh menyebut namanya sambil metendahkannya. Selain itu, Nabi 6 tidak
memberikan komentar apa pun terkait dengan petbuzand^nperk^t^ n beliau terhadap Abu Su$an, dengan

komentar sebagaimana yang disamparkan Abu Zurnail.
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adanyapembaruan janji petdamaian, sementara petnikahan Nabi ffi dengan

Ummu Habibah adalah peristiwa yang sudah masyhur."

Kelompok yang lain mengatakan, "Hadits tersebut bukanlah hadits

yang bathil. Abu SuSran sebenarnya meminta N abi ffi agar menikahi putrinya

yang lain, yatru Azzah, saudari Ummu Habibah. Mereka mengatakan, "Bisa

jadi peristiwa pernikahan tersebut tidak diketahui Abu Su$ran karcna ia

baru saja masuk Islam. Dan, hal itu juga tidak diketahui anaknya, Ummu

Habibah, hingga ia meminta Rasulullah ffi agar menikahinya. Maka beliau

pun bersab da, "sesunguhryta ia tidak halal bagiku.'648 Mendengarhalitu, Abu

Su$ran meminta agar Nabi 6 menikah dengan putrinya yang lain. Hal ini

membingungkan para perawi hadits, sehingga mereka menduga bahwa putri

yanglun itu adalah Ummu Habibah. Ini adalah sebagian kesalahan yang

dilakukan sebagian perawi hadits, dan kesalahan tidak terletak pada ucapan

Abu Su$ran. Sebagai iawaban atas ucapan Abu Su$ran, Nabi ffi menyahut,

' Ya ", sebagu iawabznbahwa beliau mengabulkan permintaan Abu Su$ran.

Jika beliau diminta untuk menikah dengan saudara Ummu Habibah, beliau

akan menjawab, "Sesungguhnya dia (saudari Ummu Habibah) tidak halal

bagiku." Sebagaimana hal tersebut beliau sampaikan pada Ummu Habibah.

Jika tidak karena kenyataartini,niscaya penafstranatas hadits tersebut adalah

salah satu penafsiran yang terbaik.

Kelompok yang lain mengatakai, "Para ahli hadits tidak sepakat

kalau Nabi ffi menikah dengan Ummh Habibah saat dia masih berada

di bumi Abyssinia. Sebagian ahli hadits menyebutkan, Nabi ffi menikah

dengan Ummu Habibah di Madinah, setelah Ummu Habubah baru tiba

dari Abyssinia.HaJ.ini disampaikan Abu Muhammad Al-Mundzfui. Namun

demikian, apa yang disampaikan Al-Mundziri ini adilah iawabanyang Paling

lemah argumentasinya. Kelemahan dalam hal ini dilihat dari beberapa sisi:

648 Didwayatkan Al-Bukhad (5101) dalam pembahasan tentang "nikah", bab "....datt ibt-ibs kaliat.yng tclah

menluai kalan,. ,. " Didwayatkan pula oleh Muslim (15 /1449) dalam pembahasan tentang "menlusui", bab

"haramnya anak istd dan saudari istri untuk dinikahi." Diriwayatkan pula oleh Abu Damd (2056) dalam

pembahasan tentang "nikah" bab "diharamkan saudata petempuan sepe$usuan sebagaimana dihatamkan

pula saudata perempuan satu nasab." Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (328'f dalam pembahasan tentang
"nikah", bab "Diharamkan mengrmpulkan dua perempuan yang benaudara sebagai isui."
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Pertama, ucapan ini tidak diketahui dari atsar sahih ataupun hasan;

tidak pula diucapkan seseorang yang diriwayatkan bisa dijadikan pegangan.

Kedua, kisah pernikahan Nabi ffi dengan Ummu Habibah yang

saat itu berada di Abyssinia hampit sampai pada taraf iwayat mutawatfu,

sama halnya dengan kemutawatkan pernikahan Nabi ffi dengan Khadijah

di Makkah; dengan Aisyah di Makkah (dan Nabi baru hidup serumah

dengannya di Madinah); dengan Hafshah di Madinah;dengan Shafiyah pada

peristiwa Khaibar; dengan Maimunah pada peristiwa Umrah Pengganti

(qadba). Dalam pandangan ahli ilmu, peristiwa-peristiwa tetsebut terkenal

kemutawatirannya.Jrka ada hadits lain yang bertefltafigan dengannya, meski

sanad-nya tampak sahih secara lahiriyah, maka hadits lain itu tetap mereka

tolak dan tidak mereka gunakan sebagai huijah.

Ketiga, parapakar yang mendalami sejarah Nabi.ffi telah mengetahui

bahwa pernikahan Nabi ffi dengan Ummu Habibah tidak terjadi setelah

peristiwa Pembukaan Kota Makkah. Tidak seorang pun di 
^flt^t^ 

mereka

yang berpikiran demikian.

Keempat, tatkala Abu Su$ran datangke Madinah, ia masuk ke dalam

rumah putrinya, Ummu Habibah. Saatia hendak duduk di atas permadani

Rasulullah ffi, Ummu Habibah melipat permadani tersebut agar ayahnya

tidak duduk di sana, sehingga Abu Su$ran pun betkata, "Wahai putriku, aku

tidak tahu, apakah engkau melihat petmadani ini ftarena keburukannya)

tidak layak aku duduki, ataukah engkau melihat aku (karena keburukanku)

tidak layak duduk di atasnya?"

Ummu Habibah mengatakan,"Itv adalah permadani Rasulullah ffi."

Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, keburukan sungguh telah

menimpamu setelah engkau berpisah denganku."

Peristiwa ini telah masyhur di kalangan pakar yang memahami sejarah.

Peristiwa tersebut juga disebutkan Ibnu Ishaq dan pakar yang lain dalam

kisah kedat^ngaflAbu Su$ran ke Madinah urrtuk memperbarui perjanjian

damai dengan Rasulullah ffi.64e

649 IbnuHisyam(4/36).
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Kelima, Ummu Habibah adalah salah satu bagian rombongan kaum

Nfuslimin yang hijrah ke negeri Abyssinia. Dia pergi bersama suaminya

yang bernama Ubaidullah bin Jahsy. Hanya saja, di sana suaminya masuk

Kristen dan meninggal di negeri tersebut. Kemudian tjmmu Habbah datang

kepada Rasulullah # setel'ah ia kembali dari bumi Abyssinia. ummu r{abibah

tinggal di rumah Rasulullah #, tidak kembali kepada ayahnya. Kisah ini
tidak diragukan kebenar^nny^ oleh para ahli hadits. Juga, telah diketahui

bersama, bahwa ay ahny a baru memeluk Islam s etelah terjadtny a Pembukaan

Kota Makkah.Jika demikian kenyataannya,bagumana mungkin Abu Sufyan

berkata kepada Rasulullah #, '?\ku memiliki gadis Arab tercantik yangakan
kunikahkan denganmu." Mungkinkah ummu Flabibah berada di rumah
Rasulullah # setelah hijrahnya ke Abyssinia dan setelah keislarnan ayahnya?

Adalah mustahil jika Abu Sufyan mengucapkan hal tersebut sebelum ia

masuk Islam, dan saar itu Ummu Habibah tidak mungkin tinggal di rumah

Rasulullah # iika beliau ridak berhak sama sekali atas diri L]mmu l{abibah.
Adalah mutsahil juga, jika Abu Sufyan mengrcapkanhal tersebur setelah

keislamannya, karena pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah ffi
terjadi sebelum peristiwa Pembukaan Kota Makkah.6s0

Ada yang beqpendapat pernikahan tersebut jelas terjadi setelah peristiwa

Pembukaan Kota Makkah,karena hadits yang diriwayatkan Muslim adalah

sahih dan orang-orang dalam sanad-nya adalah orang-orang yang tsiqah

dan hafizh. Kisah teriadinya pernikahan saat ummu Habibah berada di
Abyssinia itu berasal dari riwayat mursalMuhammad bin Ishaq. Jika orang-

orang berbeda pandangan dalam melihat kehuf jahan musnad-musnad Ibnu
Ishaq, lantas bagaimana pula dengan hadits-hadits mursal-nya? Lantas,

bagaimana pula jika haditsnya bertentangan dengan musnad-musnad yang

lebih kuat? Demikianlah jalanyang ditempuh para ulama muta'akhirin dalam

menilai shahih hadits Ibnu Abbas ini. I(eraguan ini dapat dijawab dengan

bebetapa sudut pandang bedkut:

Pertama, 
^p^ 

yzrrg disampaikan orang yang berpandangan seperti

ini dimungkinkan apabila ada kesamaan di 
^ntar^ 

dua ritxrayat, lalu ia

650 Padzhal,ayahnya, Abu Sufyan, baru memeluk Islam saat terjadi peristiwa Pembukaan Kota Makkah. Penj
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menguatkan hadits yang clisebutkannl,a. Namun, iika ra mengatakan

pendapatnya tersebut sembari menyatakan batalnya salah saru riwayat

lalu tidak mau menjadikannya sebagai hujjah, makapara ahli sejarah tidak

menyangsikan bahwa pernikahan Ummu Habibah dengan Nabi terjadi

sebelum peristiwa Pembukaan Kota Makkah. -fidak 
ada seorang pun ahli

sejarah yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut teriadi setelah peristiwa

Pembukaan Kota Makkah. Jika ada yang berpendapat demikian, pastilah

para ahb. itu menyatakan kesalah^nnya.

I(edua, pernyatz nnya bahwa hadits mursal Ibnu Ishaq tidak ber-

tentangan dengan hadits musnad yang shahih. J awabanny a adalah: pendapat

kami tidak hanya disandarkan pada riwayat Ibnu Ishaq semata, baik itu yang

bers tatus muttashil 
^t^u 

y angmurs al. Tetapi, j uga di s and arkan pada nst ay at

mutawatir menurut pakar sejarah. Riwayat mutawatir itu menyatakan bahwa

Ummu Habibah berhijrah ke Abyssinia bersama suaminya. Di negeri iru,

suaminya meninggal dalam keadaan beragama Kristen. Kemudian, Raja

Negus menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi ffi dengan menanggung

maskawinnya. Kisah ini ditulis dalam kitab-kitab tentang perang dan

sejarah.6sr Kisah ini juga disebutkan para imam besar, dan dengan dasar

kisah itu mereka membolehkan akad nikah dengan cara perwakilan.

Asy-Syaf i berkata dalam riwayat Ar-Rabi', dalam hadits Uqbah bin

Amit, bahwa Rasulullah ffi betsabda,'Jika duawali menikahkan, makawali

yang pertama lebih berhak."6s2 Asy-Syaf i mengatakan , "Dalam hadits ini

terdapat dilalab yang menunjukkan boleh perwakilan dalam (akad) nikah iru

hukumnya boleh, karcna Nabi ffi mewakilkan (akad) nikah beliau kepada

Amr bin Umalyah Adh-Dhamri,lalu ia menikahkan beliau dengan Ummu

Habibah binti Abu Sufyan.

Asy-Syaf i dalam l<ttab Al-Kabiriuga mengatakan t lang diriwal,atkan

At-Rabi','Tidaklah seorang kafir menjadi wali bagi seorang muslimah, meski

muslimah tersebut adalah putri si lakilaki kafir itu sendiri. Ibnu Sa'icl bin

651 lbnu Hisyam (3/310).

652 'fartib Mrcnad Ag..Sro7'i 121t3) nomor 20 dalam pembahasan tentang "nikah", bab "hal-hal yang berkaitan

dengan wali nikah." Kitab -4 /-Unna (5 i 16) dalam pembahasan tentang "nikah", bab "pernikahan yang

dilakukan dua wali setta pcrwaklan dalarn (akad) nikah."
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Al-Ash menikahkah Nabi 6 dengan Ummu Habibah binti Abu SuSran,

padahalwaktu ituAbu Su$ran masih hidup, karcna saatitu Ummu Habibah

telah menjadi muslimah, dan Ibnu Sa'id fuga sudah menjadi muslim. Aku

tidak tahu adakah laki-laki muslim lain yang lebih dekat kekerabatannya

dengan Ummu Habibah danpadalbnu Sa'id. Dengan demikian, Abu Su$ran

(yang masih kafir itu) tidak berhak menjadi wali bagi Ummu Habibah,

karena Allah telah memutuskan hubungan perwalian, hubungan pewarisan,

dan lain sebzgunya ant^r^ kaum Muslimin dan kaum Musyrikin.6s3 Ibnu

Sa'id sebagaimana yang disebut Asy-Syaf i di sini adaJah Khalid bin Sa'id

bin Al-Ash. Disebutkan Ibnu Ishaq, dan lainnya, dan disebutkan pula oleh

Urwah dan Az-Zvhri bahwa adalahUtsman bin Affan ls yang menjadi wali

Ummu Habibah dalam pernikahan ini. Keduanya, baik Ibnu Sa'id maupun

Utsman, adalah sepupu ayah Ummu Habibah. Karena Utsman adalah putra

Affanbin Abu Al-Ash bin Umaprah. Sementara Khalid (Ibnu Sa'id) adalah

putra Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah. Sementara Abu SuSran adalahpura

Harb bin Umayyah.

Maksudny^, p^ra imam fikih dan sejaruh menyebutkan bahwa

pernikahan Ummu Habibah dengan Nabi terjadi di negeri Abyssinia. Apa

yang disampaikan para imam ini membatalkan dugaan orang-orang yang-
dengan dasar hadits Ikrimah bin Ammar-menyatakan bahwa pernikahan

tersebut dilakukan pada saat tetjadi peristiwa Pembukaan Kota Makkah.

Ketiga, Ikdmah bin Ammaruuo yungmeriwayatkan hadits Ibnu Abbas

ini adalah sosok yang dinilai dha'if oleh banyak imam hadits. Di antara imam

yang menilunya dha'if adilahYahya bin Sa'id Al-Anshari. Ia mengatakan,

"Hadits-haditsnya (Ikrimah) tidaklah shahih." Imam Ahmad mengatakan,

"Hadits-haditsnya lemah." Abu Hatim mengatakan, "Ikrimah ini sosoknya

jujur. Barangkah ia keliru, atau melakukan tadlis." Jtka demikian halnya

dengan keadaanlkrimah, barangkali ia telah melakukan tadlis terhadap hadits

ini dari seseorang yang tidak hafizh atau tidak tsiqah. Dalam Shahib-nya,

Muslim mengatakan,"Dia meriwayatkan hadits ini dad Abbas bin Abdul

653 Al-Unn(5/15)d,zbmpembahasantentang"nikah",bab"paraketabatdekatyangtidakmemilikihak
perwalian."

654 Biogra6Ikrimahdansumber-sumberbiografinyadapatdilihatdalamTad1bibAl-KanalQ0/256).
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Azhim, dari An-Nadhr bin Muhammad, dari Ikrimah bin Ammar, dari Abu

Zumil).,dari IbnuAbbas. Demikianlah hadits ini diriwayatkan dengan cara

m il' an' afi .6 
5 5 N amun, Ath-Thabrani dalam M u J am -ny a medwayatkan hadits

ini. ia mengatakan, "Bercerita kepada kami Muhammad bin Muhammad

Al-Judzu'i, "Bercerita kepada kami Al-Abbas bin Abdul Azhim, "Bercerita

kepada kami An-Nadhr bin Muhammad, "Berceritakepada kami Ikrimah

bin Ammar, "Bercerita kepada kami Abu Zumail, ia berkata, "Bercerita

kepada kami Ibnu Abbas... lalu Ath-Thabrantmenyebutkan hadits tersebut.

Dalam komentarny^ terlta:flg hadits ini, Abul Farai Ibnul Jauzi

berkata, "Ikrimah keliru menyebut sebagian perawi, tiada keraguan tentang

perbuatannya ini. Para pakar hadits menuduh Ikrimah bin Ammar keliru

dalam meriwayatkan hadits ifli." Abul Faraj berkata, "Menurutsaya,riv'rayat

ini keliru, karena para pakar sejarah sepakat bahwa Ummu Habibah

pernah menikah dengan Ubaidullah binJahsy. Kemudian Ummu Habibah

melahirkan anak Ubaidullah, lalu pasangan suami-istri muslim ini hiirah

ke Abyssinia. Di sana, Ubaidullah memeluk 
^g 

ma Kristen sementara

Ummu Habibah tetap memeluk agamanya (slam). Kemudian Rasulullah e

mengirim utusan kepada Raja Negus untuk menyatakan melamar Ummu

Habibah. Kemudian Raja Negus melangsungkan pernikahan ini' Dan,

dengan hartanya, ia membayarkan maskawin Rasulullah ffi untuk Ummu

Habibah sejumlah 4000 Dirham. Pernikahan ini teriadi pada tahun 7 H.

Nah, pada masa gencatan senjata (antarakaum Muslimin dan kafir Quraisy),

Abu Sufyan (ayah Ummu Habibah) datang menemui Ummu Habibah di

kediamannya,lantas Ummu Habibah melipat permadani Rasulullah ffi agar

ayahnya tidak duduk di atasnya. Tidak ada yang menyangkal, bahwa Abu

Su$ran dan Mu'awiyah (putra Abu Su$ran) memeluk Islam padasaatteriadi

peristiwa Pembukaan Kota Makkahpada tahun 8 H. Tidak ada keterangan

yang sahih bahwa Rasulullah ffi menjadikan Abu Su$ran sebagai panglima

perang." Demikianlah akhit pernyataan Abul Fatai Ibnul Jauzi.

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan, "Ini adalah hadits' n aud h u'

ftadits palsu) yang tidak disangsikan ke-maudhrt'an-nya.. Cacat hadits ini

655 Muslim (268/2501) dalam pembahasan tenang "keutamaan sahabat", bab "keutamaan Abu Sufran bin Harb."
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terletak pada Ikrimah bin Ammar. Tidak ada yang menyangkal, bahrva

Rasuluilah,iB menikahi Ummu Habibah beberapa masa sebelum perisriwa

Pembukaan Kota Makkah, ketika avahnya masih kafir.

Atia yang betpendapat, lkrimah tidak sendirian dalam meriwayatkan

hadits ini, melainkan ada orang lain yang fuga meriway^tk^nrty^. Dalam

Mujan-nya, Ath-Thabrani mengatakan, "Bercerira kepada kami Ali bin
Sa'id Ar-Razi, 'Bercerita kepada karni N{uhammad bin Halif bin Mirsal Al-
Khats'ami, ia berkata, 'Pamanku, yang bernama Isma'il bin Mirsal, bercerita

kepadaku, dari Abu Zumall Al-Hanafi, ia berkata, 'Abu Abbas bercerita

kepadaku, ia menuturkan:

Kaum Muslimin (sebelumnya) tidak melihat pada Abu Sufyan

dan tidak membukakan pintu untuknya. Lalu berkatalah Abu Sufyan,

"Wahai Rasulullah, berilah aku tiga hal... dst."

Isma'il bin Mirsal ini telah meriwayatkan hadits tersebur dari Abu
Zumail, sebagaimana Iktimah juga medw^yatkaflhadits yang sama darinya.

Dengan demikian, Ikrimah bebas dari kesendiriannya (tafamad) dalam

meriwayatkan hadits ini."

Pendapat ini dijawab dengan penclapat lainnya: "Adanya perau,i lain

tidak dengan sendirinya menyebabkan riwayat hadits ini menjadi kuat.

Katena sanad yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang identitasnya

tidak diketahui (nEbull di kalangan ahli ilmu. Mereka bukanlah orang yang

dijaclikan dasar argumentasi, apalag lebih diutamakan dati perawi yang

identitasnya diketahui ahli ilmu, baik yang khusus maupun yang umum.

Keberadaan perawi lain tersebut-1ika tidak iustru menambah kekeliruan

hadits ini-tidaklah menambah kuat. Wbbillabit torfq.

Kelompok lainnya-di antar^ mereka adalah Al-Baihaqi dan Al-
Mundziri rabimahanallab Ta'ala-berpendapat petmintaan Abu Sufyan

agar Nabi & menikahi Ummu Habibah bisa jadi diucapkan saatia keluar

di Madinah.l{ala itu, Abu Sufyan masih kafir. Abu Su$ran meminta Nabi
menikahi Ummu Habibah saat ia mendengar kematian suami putrinya

tersebut di negeri Abyssinia. Abu Sufyan menyampaikan perminta nny^

yang kedua dan ketiga setelah ia memeluk Islam. Kemudian perawi
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mengumpulkan dua permintaan tersebut menjadi satu." Pendapat ini juga

lemah sekali argumentasinya, karena Abu Sufyan datang ke kota Madinah

setelah tahun Hijrah. Ia datang dalam keadaan aman, karena ia datang

di masa berlakunya perjanjian genc tan senjata dengan kaum Muslimin,

sebelum terjadi peristiwa Pembukaan I(ota l\{akkah. Saat itu, Ummu

Habibah telah menjadi salah satu dari istri Nabi d&. Sebelum iru, Abu Si.rfyan

hanya datang ke Madinah bersama-samz p^ra pengikutnya dalam Perang

Khandacl. Seandainya tidak ada perianiian damai dengan kaum Muslimin,

tennrlah ia tidak datang ke Madinah. Nah, bagatmana bisa ia menikahkan

putrinya dengan Nabi ffi? Ini adalah kesalahan yang jelas.

Demikian juga, tidaklah sah Abu Su$ran menikahkan putrinya dengan

Nabi di saat dirinya masih kafrr,karcna saat itu ia tidak memiliki hak perwalian

atas putrinya itu. Iidak benar juga iika pernikahan tersebut dilaksanakan

setelah Abu Sufvan memeluk Islam. Dengan dua alasan tersebut, tidaklah

sah ucapan Abu Sufyan: "Engkau kunikahkan deng'an Ummu Habibah."

Lagipula, secara tersutat hadits tersebut menyatakan bahwa ketiga

permintaan Abu Su$ran tersebut disampaikan dalam waktu yang sama. Ia

mengatakan, "Bedlah aku tiga hal... dst." Telah meniadi maklum, permintaan

Abu Sufyan agar drrnya dijadikan sebagai amir dan agar anakny^ yang

bernama Mu'awiyah diiadikan sebagai sekretaris itu disampaikan sctelah

ia memeluk Islam. Bagaimana bisa Abu Sufyan menyampaikan salah sanr

permintaannya itu sa ti^ masih kafir, sementara kedua permintaan lainnyaia

sampaikan setelah ia masuk Islam? Menurut konteks hadits, tidak mungkin

permintaan disampaikan pada dua periode yang berbeda.

Suatu kelompok berpendapat hadits ini bisa ditafsirkan dengan tafsir

shahih yang mengeluarkannya dari statusnya sebagai sebuah hadits maudbu',

karena tidaklah mudah untuk mengatakan bahwa l<ttab Sbahib Maslin

mengandung sebuah hadits palsu. Tafsir tersebut adalah: kalimat "Engkau

kunikahkan dengannya" bermakna " A ku re l a d e ngan p e rn i ka h a n rn u d e ngan nl a,

kendati sebehmnla aku tidak menlukai pernikahan itu,lang teryadi bakan atas

pilihanku, meskipanpernikahan itu sah, sehinga kini nenjadi lebih indab, lebih baik,

lebih sempurna, dan mendarnaikan hati. "Dalam kaitannya dengan jawaban Nabi:
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'Ya",halini dimaksudkan untuk menghibur hati Abu Sufyan. Seolah-olah,

Nabi ffi memberi tahu Abu Su{ran bahwa "Kerelaanmu dan perwalianmu

bukanlah syant sahnya pernikahanku dengannya (Jmmu Habibah), karena

agamamu berbeda dengan ag m kami saat akad nikah itu dilangsungkan."

Tafsir seperti ini tidak mungkin dilakukan, dan argumentasinya juga

tidak kuat. Tafsir ini juga jauh sekali dartlafaz asli hadits. Tafsir ini lahir
katena ketidakpahaman si penafsit akan ucapan Abu Su$ran: "Aku memiliki
wanita Arab tercantik dan engkau kunikahkan dengannya." Tak seorang pun

akan memaknai kalimat tersebut dengan tafsir: "Istrimu yangadadi rumah

tanggmu itu, kurelakan pernikahanmu dengannya." Makna dalam tafsir ini
juga tidak sesuai dengan jawaban Nabi 6 dengan kata'Ya."Jawaban'Ya",
lebih disebabkan karena permintaan Abu Su$zan. Sedangkan kerelaannya

terhadap pernikahan tersebut adoJah soal isi hati. Lantas, bagaimana bisa

Nabi mengiyakannya?

Ada yang berpendapat, Abu Su$ran meminta Nabi iffi agar mengakui

petnikahannya dengan Ummu Habibah, dan menyebut pengakuaniy^
sebagai nikah. Pendapat ini lebih rusak lagi. semua penafsiran ini tertolak,

karena bertentangan dengan maksud yang dikandung dalam kalimat.

Menurut kelompok lain, Abu Su$ran seringkali bepergian ke Madinah.

Kedatangan Abu Su$ran di rumah Ummu Habibah mungkin sekali dilakukan

saat i^ masih kzfir, atau setelah keislamannya, pada saat Nabi ffi sedang

menjauhi istri-istri beliau. Maka Abu Su$ran menduga ila'iru sebagai cerai

(talak), sebagaimana Umar juga pernah menduga demikian. Abu Sufyan

menduga dengan ila' itta. terjadilah perceraian. Karena itu, ia berkata
kepada Nabi ffi sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ia menyampaikan

perkataannya itu denganharapan agar Nabi ffi mau rujuk kembali kepada

Ummu Habibah. Lantas, Nabi ffi menjawabnya dengankata'Ta", dengan

tafsit'Jika z2' dilangsungkan atau talak telah jatuh maka tidakitu dianggap

tidak pernah terjadi (batal)."

Pendapat ini juga sama lemahnya dengan pendapat sebelumnya.

Ucapan Abu Sufiian: 'Aku nemiliki wanitaArab tercantik dan engkau kunikah-

kan dengannln", tidak bisa dikaitkan dengafl kekhawatira nnya akan te\adtnya
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cerai terhadap putrinya, dan tidak benar pula dijawab dengan kata 'Ya."L^g

pula, Abu Sufiran tidak hadir saat tetjadinya ila'karenaNabi ,ffi menyendiri di

kamar beliau. Beliau telah bersumpah untuk tidak menemui istri-istri beliau

selama sebulan. Umar datang beberapa kali dan meminta izin untuk masuk

menemui beliau. Saat kunjungan ketiga, beliau mengizinkan Umar untuk

masuk ke kamarnya. Umar bertanya, "Apakah engkau telah menceraikan

istri-istrimu?" Beliau menjawab, 'Tidak."Um t berucap, "Allah Mahabesar."

Saat itu, orang-orang tahu bahwa Nabi ffi tidaklah menceraikan istri-istri

beliau. Nah, di manakah Abu Su$ran saat itu terjadi?

Saya melihat pendapat Syail<h Muhibuddin Ath-Thabari ihwal hadits

ini. Menurutnya, Abu Sufyan dimungkinkan mengucapkan semua iru

sebelum keislamannyapada suatu masa sebelum masa pernikahan tersebut.

Permintaan itu ia jadikan sebagai syarat keislamannya. Tafsirnya adalah: 'Jika

aku masuk Islam, engkau harus memberiku tiga hal: engkau kunikahkan

dengan Ummu Habibah, Mu'awiyah masuk Islam dan menjadi sekretarismu,

dan aku kaujadikan amir (panglima perang) agar akumemerangi kaum kafir

sebagaimana aku dulu memerangi kaum Muslimin."

Pendapat ini iuga salah jika dilihat dari beberapa aspek. Salah satu

aspeknya adalah ucapan petawi bahwa kaum Muslimin tidak mau me]ihat Abu

Su$ran dan tidak mau duduk dengannya. Lantas, Abu SuSran mengatakan,

"Wahai Nabi Allah, berilah aku tiga." Subhanallah, mungkinkah llr.anya

ucapan Abu Su4ran ini keluar dari lisannyas^ tu^berada di Makkah sebelum

peristiwa hijrah? Ataukah sesudah hijrah, sementara dia mengumpulkan

kelompok untuk memerangi Rasulullah ffi? Ataukah pada waktu kedatangan

Abu Sufiian di Madinah ketika dia meniumpai Ummu Habibah sebagai istri

Rasulullah W? Bagumana bisa ia membebani diri sendfui? Bagumana dta

mengatakarr,'Agaraku memerangi kaum mlglrik, sebagaimana dulu aktt nemerangi

kaum Muslinin," padahal kala itu ia masih kafir? Bagatmana bisa ia merasa

tertekan dengan sikap kaum Muslimin yang dingrn padanya, padahal dalam

kenyataannya memaflg ia waktu itu masih dalam status memerangi mereka

untuk memadamkan cahaya Allah? Padahal, kisah keislaman Abu Su$'an

telah diketahui banyak orang. Ia masuk Islamtanpz syantapa Pun, dan tidak

meminta apa pun dari Rasulullah ffi. Semua pendapat-pendapat tersebut dan
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pendapat yarig seienisnya tidak benar, tidak memberikan pengetahuan apa-

apabag1 yang berpendapat demikian. Bahkan, menolak pendapat tersebut

adalahbag1an dari ilmu. Akhirnya, hanyaAllah $6 yang tahu kebenarannya.

Yang benar adalah,bahwa hadits tersebur tidak terjaga, melainkan telah

bercampur dengan kesalahan.6s6 Wallahu lflam.

Ummu Habibah memuliakan permadani Rasulullah #, sehingga ia

melarang ayahnyaduduk di atasnya saat sang ayahdatangke N{adinah. f,alu,

ia mengatakan, "Engkau adalah orang musydk (wahai ayahku)."6s7

Rasulullah B menikahi Ummu Habibah yang kala iru bernama Ramlah

binti Abu Sufi,an Shakhr bin Flarb Al-Qurasyiyyah Al-Umawiy1,ah. Ada

yang berpendapat Ummu Habibah bernama Hindun, dan menikah saat ia

berada di negeri Abyssinia. Raja Negus yang membayarkan maskawinnya

sejumlah 400 Dinar. Lalu, ummau Habibah pergi kepada Rasulullah iils,

dan ia meninggal saat saudara kandungnya yang bernama Mu'awiyah

menjadi khalifah. Kisah versi inilah yang disepakati kalangan ahli seiarah.

I(emutawatiran kisah pernikahan Ummu Habibah ini sama murawatir-n)'a

dengan kisah pernikahan Rasulullah ffi dengan Khadijah di Makkah; dengan

Hafshah di Madinah; dan dengan Shafiyah di Khaibar.

Sedangkan hadits Ikrimah bin Ammar, dan Abu Zumail, dari Ibnu
Abbas, adalah tidak benar. Dalam hadits riwayat ini, Abu Sufyan mengatakan,

'Aku meminta darimu tiga hal." Lalu Rasulullah ffi mengabulkan permintaan

itu. Di 
^ntara 

permintaan Abu Su$ran adalah: 'Aku memiliki wanita Arab
tercantik, yaitu Ummu Habibah, dan engkau kunikahkan dengannya."6ss

Hadits di atas adalah salah, dan tiada keraguan tentang kesalahannya.

Abu Muhammad bin Hazmmengatakan, "Hadits ini adalah maudhu'tanpa

ada kesangsian.6se Hadits ini didustakan Ikdmah bin Ammar." Terkait

dengan hadits ini, Ibnul Jauzi mengatakan, "Ikrimah berdusta dalam

kaitannya dengan beberapa perawi hadirs." I(enyataan ini tidak diragukan

656 Imam An-Nawawi berkata, "Ini adalah salah satu hadits yang termasyhur kemusvkilannya. . . Ia menyalahkan
pernyataan Ibnu Hazm bahwa hadits tersebut adalah maudhu'. Lihat.!)arahAn-Naaani Ak Mulin.

657 Jala' Al-,\fham, hLn. 186-195.

658 Diriwayatkan Muslim (68/2501) dalam pembahasan tentang "keutamaan sahabar", bab "keutamaan Abu
Sufyan bin llarb Radhryallahu 'Anhu."

659 Telah disebutkan pengingkaran An-Nawawi atas pcndapat Ibnu Hazm.
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kebenarann y a. P ara ahli hadits telah menuduhnya berdusta, karena para ahlt

sejatah sepakat bahwa Ummu Habibah menikah dengan Ubaidullah bin

Jahsy, lalu melahirkan putanya, kemudian mereka berdua sebagai muslim

berhijrah ke Abys sini a, lalu Ubaidullah memeluk Kris ten, sementara Ummu

Habibah tetap dengan keislamannya. Kemudian Rasulullah d* mengfuim

utusan kepada Raja Negus dan melamar Ummu Habibah. Kemudian Raia

Negus mengizinkan pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah S*,

serta membayarkar maskaurinnya. Peristiwa ini teriadi pada tahun 7 H.

Lalu, pada masa betlakunya perjanjian damai dengan kaum Muslimin,

Abu Sufyan datang ke Madinah, dan bertamu di rumah Ummu Flabibah.

Kemudian Ummu Habibah melipat permadani agar ayahnya tidak duduk

di atasnya. Tidak diragukan pula bahwa Abu Sufyan dan Mu'awiyah sama-

sama memeluk Islam pada saat terjadi petistiwa Pembukaan Kota Makkah.

Petistiwa ini tetjadi pada tahun 8 H.

Dalam hadits ini, Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah ffi, 'Aku

kaujadikan sebagai amir (panglima perang) agar aku memerangi kaum

kafir sebagaimana dulu aku memerangi kaum Muslimin." Lalu, beliau

menjawab, '\'a."Ptiwayat ini lemah,karena tidak ada keterangan sahih yang

menyatakan bahwa beliau pernah menjadikan Abu Sufyan sebagai amir

(panglima petang).

Paravlama membahas hadits ini secara paniangLebar Can meteka

memaknai hadits ini juga beragam. Diantanmereka adayangberpendapat

bahwa yang benar, berdasarkan hadits ini, beliau menikah dengan Ummu

Habibah setelah peristiwa Pembukaan I(ota Makkah.

Pendapat ini tidak pernah diriwayatkan ahli sejatah. lm adalah jalan

yang tidak benar bagi orang yang mengetahui seiarah, meski pengetahuannya

tidak begitu luas sekalipun.

Menurut kelompok lain, Abu Sufyan meminta Nabi iiB agat

memperbarui akad nikahnya dengan Ummu Habibah demi mengobati

hattnya,karena sebelumnya beliau menikah tanpa :z,in -ttbu Su4ran. Pendapat

ini juga tidak benar, dan hal ini tidak mungkin dilakukan beliau, dan tidak

layak bagi logkika Abu Sufyan.
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Kelompok lain-di attara,ny^ Al-Baihaqi dan Al-Mundziri-
berpendapat permintaan itu bisa jadi disampaikan Abu SuSran saatrzberada

di Madinah. Waktu itu, ia dalam keadaan kafir dan ia mendengar kematian

suami Ummu Habibah. Saatrabertemu dengan kaum Muslimin dan ia tahu

bahwa meteka tidak mungkin menolak permintaannya, maka ia meminta

Nabi ffi agat menjadikannya sebagai amir sehingga (dengan jabatan itu) ia

bisa memerangi kaum kafir, dan agar beliau menjadikan putra Abu Su$ran

(N{u'awiyah) sebagai sekretarisnya. Menurut kelompok ini, barangkali dua

pemintaan ini disampaikan Abu Sufyan setelah peristiwa Pembukaan Kota

Makkah. Lalu, perawi hadits mengumpulkan ftetiga permintaan itu) dalam

satu hadits.

Pendapat yang ceroboh dan terkesan memaksakan dfui ini tidak pedu

ditanggapi.

Kelompok lain berpen dapat hadits ini memiliki kemungkinan-makna

yang lain. Yaitu, seakan-akan Abu Sufyan mengatakan, "Sekarang aku rela

dia menjadi istrimu, kendati sebelumnya aku tidak merelakannya. Sekarang

aku telah rela. Maka, aku meminta agar dia menjadi istrimu." Pendapat

kelompok ini dan sejenisnya juga tidak tepat.

Menurut kelompok lain, tatkala Abu Sufyan mendengar Rasulullah ffi
menceraikan istri-isttinya karena sumpah beliau terhadap mereka, datanglah

ia ke Madinah. Ia pun mengatakan hal tersebut lantarania menduga bahwa

beliau telah menceraikan istri-isuinya." Pendapat ini pun juga tak jauh

berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya.

Kelompok yanglun berpendapat, hadits tersebut shahih. Hanya saia,

salah satu perawi melakukan kesalahan dalam menyebut nama Ummu

Habibah. Dalam hadits tersebut, Abu Su$ran meminta beliau agar menikah

dengan salah satu saudari Ummu Habibah yang bernama Ramlah, sementara

ta paham tentang keharaman mengumpulkan dua wanita yang bersaudara

sebagai istri, sementarahal itu tidak diketahui Ummu Habibah. Padahal

sebenarnya putrinya itu lebih paham daripada ay,ahnya s at taberkata kepada

Rasulullah ffi, "Apakah engkau menghendaki saudariku, putri Abu SuSran?"

Beliau bertanya, 'Aku melakukan apa?"
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Ummu Habibah menjawab, "Menikahinya."

Beliau bersabda, 'Apakah engkau mengbendaki halitu?"

Ia menjawab, " Aku tidak ingin sendidan. Orang yang paling kusukai

untuk berbagi kebaikan betsamanya adalah saudariku."

Beliau betsabda, "saudaimu itu tidak balal bagika.'$60

Saudara Ummu Habibah inilah yang ditawarkan Abu Su$,an untuk

dinikahi Rasulullah ffi, dan saat itulah perawi hadits menyebutnya itga
dengan nama Ummu Habibah. Ada yang berpendapat, saudari Ummu

Habibah itu j uga memiliki ku n ! a h (panggrlan) Ummu Habibah. Jawab an ini

baik, kalau saja perawi tidak mengatakan daiam haditsnya: Maka Rasalullah

W nengabulkan apalangdinintaAbu Sort*. Di sini, akan muncul komentar:

"Dalam pernyataian ini terdapat kekelituan yang bersumber dari perawi,

karena semestinya perawi mengatakan beliau mengabulkan sebagian lang
dininta Abu Safian. Nyatanya, petawi mengatakan, "Beliatt nengabulkan apa

langdinintaAbu Sufian "Atau, ia membebaskannya dengan mengandalkan

pemahaman lawan bicara (pembaca hadits) bahwa beliau hanya membed

Abu Sufiran yang boleh diberikan saia. Wallahu a'lam.

6. Sayyidah Ummu Sa'lamah wfa

Rasulullah ffi menikahi Ummu Salamah. Nama lengkapnya adalah

Hindun binti Abu Umayl'ah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar

bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib'

Sebelum menikah dengan Rasulullah ffi, Ummu Salamah zdalah istri Abu

Salamah bin Abdul Asad. Ummu Salamah meninggal pada tahun 62H dan

dimakamkan di Baqi'. Ia adalahistri Nabi yang paling akhir meninggal dunia.

Pendapat lain mengatakan, yang paling akhir meninggal adalah Maimunah.

Suatu ketika,Jibril datang kepada Nabi ffi saat Ummu Salamah sedang

bendadi sisi beliau. Ummu Salamah melihatJibd yang menyerupai wajah

660 DiriwayatkanAl-Bukhati(5101)dalampembahasantentang"nikah",bab "....danibtt-ib*kalianlangtelah

menltsti kalian. . .. " Diriwayatkan pula oleh Muslim (15 /1449) dalam pembahasan tentang "menyusui", bab

"haramnya anak isui dan saudad istd untuk dinikahi." Diriwayatkan pula oleh Abu Dawd (2056) dalam

pembahasan tentang "nikah" bab "dihammlan saudara perempuan sepetsusuan sebagaimana dihatamkan

pula saudata perempuan satu nasab." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Maiah (1939) dalam pembahasan tentang

"nikah", bab "perempuan dihatamkan dinikahi lantamn sebab sepersusuan sama dengan petempuan yang

haram dinikahi lantamn sebab nasab."

lanil &;,nt, t"/r^ylr7u fanll Paco/of/al, 539



Dihyah Al-Kaibi. Dalam 5'hahib Muslin disebutkan, "Dari Abu Utsman ia
berkata, "Dikabarkan kepadaku bahrva Jibril datang kepada Nabi (B, di
man saat iru LImmu Salamah sedang berada di sisi beliau." Abu Utsman
menuturkan

Jibril berkata,lalu berdiri meninggalkan tempat itu. Kemudian Nabi
j(B bersabda (atau sebagaimanadisabdakan beliau) kepada Ummu Salamah,

"Siapakah dia tadi?" Ummu Salamah menjawab, "Dia adalah Dihyah Al-
Kalbi." Ia mengatakan lagi, "Demi Allah, aku sangat yakin bahw^ yang
datang iru adalah Dihyah Al-Kaibi, hingga aku mendengar khutbah Nabi
M yang menceritakan kabar tentangJibril."

Sulaiman At-Taimi mengatakan, "Aku bertanya kepada Abu Utsman,
"Dari mana engkau mendengar hadits ini?" Abu Utsman menjawab, "Dari
Usamah binZad."661

Ummu Salamah dinikahkah dengan Rasulullah ffi oleh putranya
(sebagai wali).

Kelompok lain menolak pendapat tadi menurut mereka saat itu
putranya masih kecil, sehingga tidak mungkin bagqnya untuk menjadi wali
nikah bagi ibundanya.

Imam Ahmad menolak pendapat tadi. Kebefl r^n pendapatnya

didukung hadits ri'wayat Muslim. Muslim meriwa1,a1ftan bahwa tlmar bin
Abu Salamah, putra Ummu Salamah, bertanya kepada Nabi 6 tentang

hukum mencium istd saat sedang berpuasa. Beliau bersabda, "Bertanlalah

kepadanla!"Yaitu, Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan

kepada Umar bahwa Rasulullah .ffi melakukan hal itu (mencium istri saat

berpuasa). Umar berkata, "Kami tidaklah seperti Rasulullah ffi, di mana

Allah menghalalkan untuk Rasulullah 
^p^ 

y^ng Dia kehendaki." Maka
bersabdalah Rasulullah tffi-^1a1r sebagaimana y^ng beliau 52[d2[2n-,
"Suanguhnya aku adalah oranglangpaling beftakwa kepada Attah dan paling

tahu tentarug-N1a jika dibandingkan dengan kalian." Sabda beliau seperti ini
tidaklah mungkin disampaikan kepada seorang anak yang masih kecil,

661 DinwayatkanMuslim(100/2451)dalampembahasantentang"keuramaansahabat",bab"keutamaanLlmmu
Salamah, ibunda kaum Mukminin."
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sementara lJmar dilahitkan di negeri Abyssinia sebelum Rasulullah @

hijrah ke Madinah.

Al-Baihaqi menp4atakan, " Oraig yang berpendapat bahwa Umat saat

itu masihlah bocah kecil hanya berdasatkan klaim semata, dan tidak ada

sanad sahih yang menyatakan bahwa ia masih bocah."

Ada yang berpendapat bahwa Umar menikahkan Ummu Salamah

karena kedekatannya dengan Nabi. Pendapat ini bertent^ng n dengan

pendapat lain yang menyatakan bahwa ia menikahkan Ummu Salamah

karena ia berasal dari suku paman Limmu Salamah, sementara Ummu

Salamah tidak rnemiliki wali yang lebih dekat daripadaUmat. Umar sendiri

adalah putra Abu Salamah, putra Abdul Asad, putra Hilal, putra Abdullah,

putra Umar, putra Makhzum. Sementara Ummu Salamah sendiri bernama

Hindun, putri Abu Umayyah, putta Al-Mughirah, putra Abdullah, putra

Umar, putra Nlakhzum.

Pendapat lain mengatakan, yang menikahkan Ummu Salamah adalah

Umar bin Al-Khathab, bukan puua Ummu Salamah, karena dalam riwayat

yang umum disebutkan, "Berdirilah, wahai lJmar!" Maka, Umar bin Al-

Klrathab menikahkan Ummu Salamah dengan Rasulullah W. Dalam hal

ini, adalah Umar yang berperan sebagai pelamar.

Pendapat tadi dibantah pendapat lain yang berasal dari riwayat An-

Nasa'i. Di sana disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata kepada ptfir^nya

yang bernama l-Imar, "Berdirilah!" Lalu, Umar menikahkan ibundanya

dengan Rasulullah iffi.

Guru kami yang bernama Abu Al-Hajjaj Al-Mrzzi menjawab bahwa

pendapat yang sahih dalam hal ini menyatakan, "Berditilah, wahai Uma4"

lalu Umar pun menikahkan Ummu Salamah dengan Rasulullah ffi. Adapun

kata"putanyz" dalam hadits tersebut disebutkan sebagian perawi, karena

memang putra Ummu Salamah juga bernamaUmar. Dalam redaksi hadits

disebutkan, "Berdirilah, wahai [Jmar!" Lalu Umar menikahkan Ummu

Salamah dengan Rasulullah ffi. Sang perawai hadits menduga bahwa yang

dimaksud dengan "Um r" dalam hadits tersebut adalah Umar putra Ummu

Salamah. Banyak nwayat dalam l,ttab AlMusnad danla:nnya menyebutkan
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redaksi yang berbunyi: "Berdiril ah, wahu Umar! " tanpa menyebutkan kata

" putr.any a." Abu Al-Ha jjai mengatakan, "Riwayat tersebut membuktikan

bahwa putra Ummu Salamah yang bernama lJmar saat itu masih bocah

kecil, katena dalami'wayatsahih ia mengatakan, "Aku adaJah seorang bocah

kecil yang berada dalam asuhan Nabi ffi, sementara tanganku menggapai-

gapai tempat hidangan makanan, maka bersabdalah Nabi ffi, "Wahai bocah,

bacalah bisnillah, dan makanlah dengan t^ng t kanan, dan makanlah dari

yang dekat denganmu!"662 Hadits ini menunjukkan bahwa usia Umar kala

itu masih bocah, karena saat itu ia benda dalam asuhan Rasulullah ffi.
\Wallahu lflam.663

Rasulullah ffi menikah dengan Ummu Salamah yzrtgt:r masebenarnya

adalah Hindun binti Abu Umayyah Al-Qurasyiyyah Al-Makhzumiyyah.

Nama sebenarnya Abu Umayyah adalah Hudzaifah bin Al-Mughirah.

Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang paling terakhir meoirgg"l dunia.

Pendapat lain menyatakan bahwa istrinya yang paling terakhir meninggal

dunia adalah Shafiyah. Paru pakar berbeda pandangan tentang siapa yang

menjadi wali nikah Ummu Salamah saat menikah dengan Rasulullah ffi.
Dalam l<ttab Atb-Thabaqat,IbnuSa'ad berkata, 'Yang menjadi wali pernikaha

Ummu Salamah adalah Salamah bin Abu Salamah, bukan anggotakeluarga

yang lainnya. Tatkala Nabi ffi menikahkan Salamah bin Abu Salamah dengan

Umamah binti Hamzah yang diperebutkan Ali, Ja'fa4 dan Zaid, beliau

bersabda, "Apakah aku membalas kebaikan Salamah?"66a Beliau mengatakan

demikian, karena adalah Salamah bukan orang lain-yang mengurus

pernikahan beliau.Ibnu Sa'ad menyebutkan hal ini dalam bigrrafi Salamah.

Ibnu Sa'ad menceritakanbiografr, Ummu Salamah, dari riwayat Al-\X/aqidi,

iaberkata, " Mujamma' bin Yaqub bercerita kepadaku, dari Abu Bakar bin

Muhammad bin Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya bahwa Rasulullah ffi
meminang Ummu Salamah kepada putranya (putra Ummu Salamah) yang

662 DnsltyatkanAl-Buktrari (5376) dalam pembahasan tentang "makanan", bab "membaca basmalah sebelum
makan dan mengambil makanan dengan tangan kanan." Diriwayatkan pula oleh Muslim (108/2022) dalo:rn
pembahasan tentang "minuman", bab "tata kama dalam makm dan mrnum, dan hukummakan serta minum."
Diriwayatkan pula oleh Ahmad (4/26).

663 Jala' Al-Afham (196-197).

664 Ibnu Hajaq Al-Isbabah Q/66).
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bernama Umar bin Abu Salamah. Lalu Umar menikahkan ibunya dengan

Rasulullah ffi, meski pada saatitu ia masih bocah.66s

Dalam kitab Al-Masnad,Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Affan

telah bercerita kepada kami, 'Hammad bin Abu Salamah bercerita kepadaku,

Tsabit bercerita kepadaku, 'Umar bin Abu Salamah bercerita kepadaku, dari

ayahnya, dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddahnya dengan Abu

Salamah berakhit, Rasulullah W dttang kepadanya. Ummu Salamah pun

berkata, "selamat datang Rasulullah ffi, sesungguhnya aku adalah wanita

pencembutu, dan sesungguhnya aktt adalah wanita yang banyak analroya,

dan tidak ada seorang pun dari waliku yang hadfu... dst."666 Maka Ummu

Salamah pun berkata kepada Putranya yang bernama LJmar, "Berdirilah,

dan nikahkanlah Rasulullah ffi (denganku)!" Maka, Umar pun menikahkan

ibundanya dengan Rasulullah W.661 Dalamhal ini ada catataa khusus, karcna

saat Nabi ffiwafat,umur Umat barulah 9 tahun. Sementara, Rasulullah ffi

menikah dengan Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun 4 H. Dengan

demikian, saat petnikahan dilangsungkan, Umar masih berusia 3 tahun. Dan

anak seusia ini tidaklah bisa menikahkan ofang lain. Pendapat sePefti ini

disampaikan Ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Satthal itu disampaikan kepada

Imam Ahmad bin Hambal, ia balik bertanya, "Siapa yang mengatakan bahwa

Umar kala itu masih bocah?" Abul Faraj IbnulJauzi mengatakan, "Barangkali

Ahmad mengatakan demikian sebelum ia menghitung usia Umar." Seiumlah

ahli sejarah telah menghitung usia Umar, di antzranya Ibnu Sa'ad.

Pendapat lain mengatakan bahwa Ummu Salamah dinikahkan

sepupunya yang bernama Umar bin Al-Khathab. Haditsnya berbunyi:

"Berdirilah, wahai (Jnar!l-alu (Jmar menikabkanr.ya dengan Rasulullah ffi. Garis

ketwunan Umar bin Al-Khathab dan Ummu Salamah bertemu padaKa'ab.

Silsilah Umar adalahUmar putra Khathab, putra Nufail, putra Abdul Uzza,

putra Rabah, putra Abdullah, putra Qurath, putra Razah, putra Adi, putra

Ka'ab. Sementara silisilah Ummu Salamah adilah Ummu Salamah, putri

Abu Umayyah, putra Al-Mughirah, putra Abdullah, puua Abdullah, putta

665 IbnuSa'ad(8/73).
666 Maksudnya, bagaimana pernikahan bisa dilangsungkan tanpa kehaditan para wali itu.

667 Diriwayatkan An-Nasa'i (3254) dabmpembahasan tentang "nikah", bab "anak laki-laki menikahkan

ibundanya."DiriwayatlanpulaolehAhmad (6/313-314).DiittrtyatkanpulaolehlbnuSa'ad(8/71).
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IJmar, putra Makhzum, putra Yaqzhah, putra Murrah, puta Ka'ab. Dan,

kebenrlan pula putra Ummu Salamah iuga bernamalJmar. Maka Ummu
Salamah pun betkata, "Berdirilah, wahai Umar! L.all Unar menikabkannla

dengan Rasulullah ffi. Maka sebagian perawi menduga bahwa Umar yang

dimaksud dalam hadits tersebut adalahUmar putra Ummu Salamah. Perawi

mengatakan, "Ummil Salanah berkata kepada putranla," kemudian perawi

bingung ihwal usia Umar yang masih bocah, sehingga ia tidak mungkin bisa

menikahkan ibunya. Dalam hal ini, para ahlt fikih menyangsikan ttw^y^t

hadits ini yang dialamatkan kepada Umar: Maka, Rasalulkb ffibersabda kepada

Umat; "Berdirilah, dan nikabkan ibumu!" .PrbrilFaraj IbnulJatziberkata, "Kalni
tidak mengetahui redaksi sepetti ini dalam hadits." Abul Faraj mengatakan,

"Laglptia,andaipun hadits ini benar disabdakan Rasulullah ffi, kemungkinan

hadits tersebut beliau ucapkan dalam rangka mencandai Umar yang masih

bocah itu, karena saat itu usianya barulah 3 tahun; dan karena Rasulullah

ffi menikah dengan ibunda bocah itu pada tahun 4 H, dan beliau wtfat
saat si bocah barus berusia 9 tahun. Sementara itu, pernikahannya tidak

membutuhkan wali. Ibnu Aqib berkata, "Ucapan Ahmad secara tersurat

menyatakan bahwa Nabi ffi dalam pernikahannya tidak disyaratkan adanya

wali. Dan, hal ini menjadi keistimewaafinya."6's

7. Sayyidah Zainab binti Jahsy W
Rasulullah ffi menikahi Zunab. Zunab adalah puui Jahsy dari Bani

Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudharr. Zainab adalah putri
dari bibi Rasulullah & yang bernama Umaimah binti Abdul Muthalib.

Sebelumnya,Zainab adalahistri putra angkat Nabi yang bernama Z^Ldbtn
Haritsah, laluZai.d menceraikannya. Setelah itu, Allah menikahkan beliau

dengan Zunab melalui firmandari atas tujuh petala langit, yakriayat: 'Maka
tatkala Zaid telah ruengakbiri keperluan terhadap istrirya (nenceraikanryta), Kani
kawinkan kanu dengan dia." (N-llhzab:37),lalu beliau menikah dengan

Zatnab tanpaizin.66e ZarLnab membanggakan diri di hadapan para istri Nabi
yang lainnya katena turunnya ayat tersebut. Zunab mengatakan, "Kahan

668 Zad Al-Ma'ad (1 / 106-108).

669 DiriwyatkanMustim(89/1428)dalampembahasantentang"nikah",bab"pernikahanNabidenganZainab
bintiJahsy."
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dinikahkan keluatga kalian, sementara aku dinikahkan Allah dari atas tujuh

petala langjt."67o

Rasulullah ffi menikah dengan Zunab bintiJahsy, dari Bani Asad bin

Khuzaimah .Dra adalah putri bibi beliau yang bernama Umaimah. Berkaitan

dengan pernikahan itu, turun ayat: "Maka tatkala Zaid telah nengakhii

keperlaan terbadap istrirya (nenceraikannla), Kani kaainkan kana dengan dia."

(Al-Ahzab: 37) Deng^n ayat int, Zunab membanggakan diri di hadapan

para istri Nabi yang lainnya.Dra berkata: "Kalian dinikahkan keluarga kalian,

sementara aku dinikahkan Allah dari atas tujuh petala langjt."671

Salah satu keistimewazn Zunab adalah bahwa dalam pernikahan itu

Allah menjadi walinya, yang menikahkan Zarnab dengan rasul-Nya dari

atas langit. Zunab meninggal pada perode awal masa khilafah Umar bin

Al-Khathab. Pada awa)nya, ra adalah tstri Zaid bin Haritsah yang dijadikan

putra angkat oleh Rasulullah ffi. Tatkala Zud mencerukan Zainab, maka

Allah menikahkannyadengan Rasulullah i(B, supaya manusia bisa mengambil

hikmah b ahwa ay ah angkat b oleh menikah dengan janda anak angkatny a.67 
2

8. SaWdah Zainab binti Khuzaimah w*a

Rasulullah 6 juga menikah dengan Zainab binti Khuzaimah bin

Al-Harits Al-Qissiyah Al-Hilaliyah, dari keturunan Bani Bilal bin Amir.

Sebelumnya, Zanab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah adalahistri Abdullah bin

Jahsy. Beliau menikah dengannya tahun 3 H. Zainab binti Khuzaimah AI-

Hilaliyah dikenal dengan sebutan "Ibunda Kaum Miskin" karcna ia sering

membedkan makanan kepada kaum miskin .lahanyahidup sebentar dengan

Rasulullah ffi, dta atau tiga bulan saia,katena setelah itu ia meninggal dunia.

Semoga Allah memberikan ridha-Nya kepada Zarnab.673

9. Sayyidah Juwairiyah gg

Rasulullah ffi menikah dengan Juwairiyah binti Al-Harits yang

berasal dad Bani Al-Mushthaliq. Ia ditawan saatteriadiperang dalam Bani

670 Jala' Al-Afham (197 -798).

671 DiriwayatkanAl-Bukhari(7421)dalampembahasantentang"tauhid",bab "...danadalabarasl-N1aitudiatas
ain"

67 2 Zad Al-Ma'ad (1 /108-109).
6'7 3 Zd At-Ma' ad, (1 / 106).
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Mushthaliq. Ia pun dimiliki rsabit bin Qais sebagai budak. Kemudian
Rasulullah 6 memerdekakan dan menikahinya'Ta pada tahun 7 H. Ia
meninggal pada tah.n 53 H. Karen a iasanya,kaum Muslimin memerdekakan

seratus budak. Para budakitu disebut "besan Rasulullah ffi." Kemerdekaan

itu menjadi salah satu berkahnya yang diterimakaumnya.,Ts

Rasulullah ffi menikahiJuwaidyah binti Al-Harits bin Abu Dhirar Al-
Mushthaliqiyyah. Sebelumnyz, ia adalah seorang budak (hasil pampasan

petang) dari kalangan Bani Al-Mushthaliq. Kemudran ia datang kepada

Rasulullah ffi, meminta beliau agar memerdekakannya. Kemudian beliau

memerdekakannya, lalu menikah dengannya.

10. Sayyidah Shafiyah binti Huyay sge

Rasulullah ffi menikah dengan Shafiyah binti Huyay, salah satu

keturunan Harun bin Imran . l, saudara Musa ,*iEl. pernikahan tersebut

terjadi pada tahun 7 H. Sebelumnya, shafiyah adalah seorang budak ftasil
pampasan perang) dari Khaibar. sebelumnya, ia adalah istri Kinanah bin
Abul Haqiq,yang dibunuh Rasulullah ffi. Shafiyah meninggal dunia pada

tahun 36 H. Pendapatlain mengatakan, ia meninggal dunia pada tahun 50 H.

Salah satu keistimewaan Shafiyah adalah, bahwa Rasulullah ffi
memerdekakannya, dan pemerdekaan itu dijadikan sebagai maskawin
pemikahannya dengan Rasulullah ffi.676 Anas mengatakan, "Beliau menjadikan

kebebasan Shafiyah sebagai mahar." Apa yang dilakukan Rasulullah ffi itu
distrnnahkan bagi umatny a lttngga Hari Kiamat. Sebagaimana ditegaskan

Imam Ahmad, seorang lelaki dibolehkan menjadikan tebusan pembebasan

budak perempuan sebagai maskawin dalam pernikahan dengan budak
perempuan tersebut.

At-Tirmi&i mengatakan, "Ishaq bin Manshur dan Abdu bin Humaid

betcerita kepada kami. Keduanya mengatakan, "-A,bdarcazzaq bercedta

67 4 Zrd Al-I.la' 
^d 

(1 / 106).

675 Ibnu Hisyam (3/240).
676 Dtittay*kan Al-Bukhari (5169) dalam pembahasan tentang "nikah", bab "mengadakan walimah @esta

pemikahan) meski hanya dengan menyembelih seekor kambing." Diriwayatkan pula oleh Muslim (85/1365)
dalam pembahasan tentang "nikah", bab "keutamaan pembebasan budak yang dilakukan Rasulullah dan
kemudian beliau menikahinya." Diri*zyatkan pula oleh Ahma d Q / 99).
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kepada kami, 'Muammar mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas,

ia menuturkan:

Shafiyah mendengar bahwa Hafshah berkata, "Shafiyah itu adalah

seorang perempuan keturunan Yahudi." Mendengar hal ini, Shafiyah

menangis. Rasulullah 6 pun datang kepada Shafiyah yang sedang

menangis. Beliau bertanya, 'Apa lang menlebabkannu nenangis?"

Shafiyah menjawab, "Hafshah mengatakan bahwa aku adalah seorang

perempuan keturunan Yahudi." Rasulullah ffi bersabda, "Engkau

ada,lah keturunan seorang nabi (Harun Wl), dan pamanmu (Nlusa

i@\) pun seorang nabi. Dan kini engkau istri seorang nabi. Lantas,

dengan drsat apaia (Hafshah) membanggakan dirinya atas dirimu?"

Kemudian beliau bersabda, "Bertakwakh kepadaAlkh, wabai Hafsbah!"

At-Titmidzi mengatakan, "Ini adalah hadits shahih, gharib dari sisi

lni."ot't

Dan, ini adalah salah satu keistimewaan Shafiyah. Semoga Allah

memberikan ridha-Nya kepadanya.678

Jadi, Rasulullah ffimenikah dengan Shafiyah putri HuyayputraAkhthab,

petings suku Bani An-Nadhir, salah satu keturunan Hatun bin Imran ,*Fl,

saudara Musa,#1. Dengan demikian, Shafiyah a'dalah keturunan seorang

nabi, dan juga istri seorang nabi (yaitu Nabi Muhammad ffi). Dia adalah

salah satu wanita tercantik dunia. Dia didatangkan dari ash-Shaffa sebagai

seorang budak, lantas Rasulullah 6 memetdekakannya, dan menjadikan

pemerdekaan ini sebagai maskawin pernikahan tersebut.

Dengan ini, memerdekakan budak perempuan dan menikahinya

disunnahkan kepada umat ini hingga Hari Kiamat, dengan pemerdekaan

itu sebagai maskawinnya. Seseorang mengatakan, "Budak perempuanku

kumerdekakan, dan pemerdekaa'rrfiya kujadikan sebagai maskawin

petnikahanku dengannya." Atau ia mengatakan, "Pemerdekaan budak

perempuanku kujadikan sebagai maskawin pernikahanku dengannya."

Dengan ucapan itu, jadilah pemerdekaan dan pernikahan itu sah. Dengan

677 Diriwayatkan At-Tnmidzi (3894) di dalam pembahasan tentang " nanaqi?' ,ba,b "kettamaan para istri Nabi
Shallallahu cAlaihi wa Sallam." At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadits shahih, gharib dad sisi ini."

678 Jala' Al-Afham, 198-199.
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begitu, si budak perempuan telah menjadi istdnya, dan tidak diperlukan lagi

akad nikah baru ataupun wali nikah. Ini adalah yang tersurat daiMadzhab
Imam Ahmad dan banyak kalangan ahli hadits.

Kelompok lain belpendapat ini berlaku khusus bagi Nabi ffi sajz.

Bolehnya nikah t^npz- wali adalah khusus bagi beliau, dan nikah t^flpa
wali bagi beliau ini tidak terbatas pada keberadaan wanita sebagai budak.

Ini adalah pendapat tiga imam (Abu Hanifah, Malik, asy-Syaf i) dan pata

ulama yang sepakat dengan madzhab mereka. Yang tepat adalahpendapat

pert^m ,katena hukum asal adalah iadanya pengkhususan itu ftagi nabi)

sampai ada dill.y^ngmenyatakan kekhususan itu. Contohnya, tatkala Allah

{H mengkhususkan nikah wanita yang menghibahkan ditinya sendiri kepada

Nabi, Dia berfirman:

" . .sebagai pengklunuson bagimu, bul<on untuk semtn orang mukmin. " (Al.
Ahzab: 50;oze

Allah $# tidak pernah menyatakan wanita tersebut adalahbudak wanita

yang dimerdekakan. Rasulullah 'i# 
|uga tidak pernah menyatakan demikian,

dalam rangka mencegah keinginan umat untuk menitunya. Beda halnya

dengan pembolehan Allah tk bug beliau unruk menikahi mantan istri anak

angkat beliau; intagar umat tidak merasa salah tatkala menikahi mantan istri
anak merekz. Jadr, umat ini boleh mengikuti apa saja yang beliau lakukan

selama tidak ada nas yaflg menyatakanpengkhususan hal tersebut bagi beliau

saia.Dan, ini adalah persoalan yang sudah jelas.

Persoalan ini bisa dianalisa dengan argumentasi yang mendalam. Namun

demikian, pembahasan tentang hal ini bisa dijelaskan pada kesempatan lain.

Di sini say a hanyalah memperingatkan.6s0

679 Tetiena,han lengkap ayat tercebut berbunyi: Har Nabi, sesmgtbnla Kzni tclah nengbalalkan baginr is/ci-isteina
yng tehb karu beikan mas kauinn2a dan hamba sabalalangkanr nilikilangtermawk apalang kamr perolcb dalan
peperanganlangdikamniakanAllah nakn4 dan (denikianpila) anak-anakperenprun dai saudara laki-laki bapakn*,
anak-anakpercmptan dari sadaraprcnpun bEakml, anak-anakperemptan dari sadara laki-laki ibsmu dat anak-
anakperempuan dari sawlaraperempun ibmtlmgtarxt hfmh brsama kama danperempmn makminlangmenlerabkan
diiilJa kePada Nabi kalat Nabi nas mengawinitla, ybagai?engkhuuan bqjmt, btkan mtuk semta orang mtkmin.
Semngthnla Kani telah nengetahti apalangKani wajibkan kepada mereka tefiangistei-isteri nercka dan bamba sabala

langtnereka niliki stpay tidakneryadi kennpitan bagina. Dan adalahAllabMahaPcnganpu lagiMabaPerylalang."
(Al-Ahzab:50)

680 Zad AL-MI' rd (1 / 122-113).
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11. Sayyidah Maimunah binti Al-Harits wya

Rasulullah,ffi menikahi Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah di Sarif;

berumah t^ngga. dengannya di Sarif; Maimunah pun meninggal dunia di

Sadf. Sarif beriarak 7 mil dari Makkah. Maimunah adalahwanita terakhir

yang dinikahi Rasulullah ffi. Ia meninggal dunia pada tahun 63 H.

Maimunah adilahbibi (dari pihak ibu) Abdullah bin Abbas @ . Ibunya

Abdullah (yang betnama Ummul Fahdl binti Al-Harits) adalah bibi (dari

pihak ibu) Khalid bin AI-Walid. Pernikahan Maimunah dengan Rasulullah

ini diperdeb atkan; ap akah b eliau menikahiny a dalam keadaan telah ta h a I I a I
ataukah masih dalam keadaan ibran? Yang benar, pernikahan Rasulullah

dengan Maimunah dilakukan setelah beliau melakukan tahallul, sebagaimana

dikatakan Abu Rafi', mediator pernikahan ini. Ada yang berpendapat bahwa

pernikahan tersebut dilakukan saat beliau masih dalam keadaan ihran.Saya

telah menjelaskan kesalahan pendapat ini dan mengedepankan pendapat

yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan setelah tahallal,

dengan sepuluh aspek. Namun, semua itu tidak perlu disebutkan pada

kesempatan ini.681

Jadi, Rasulullah ffi menikahi Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah,

sebagai wanita terakhir yang dinikahinya. Beliau menikah dengannya di

Makkah saat melakukan Umrah Pengganti (qadha'). Menurut iwayatyang

shahih, beliau melangsungkan pernikahan seusai melakukan tahallal. Pendapat

lain menyatakan pernikahan ini dilakukan sebelum beliau melakukan taballul.

Ini adalah pendapat Ibnu Abbas i*l,, dan ia telah salah dalam memahami hal

ini, karena sang mediatot pernikahan, yaitu Abu Rafi', adalah orangya;flg

pali.g mengetahui kisah pernikahan ini. lamengabarkan bahwa Rasulullah

ffi menikah dengan Maimunah seusai tahallul.Iamengatakan, "Akulah yang

menjadi mediatot (penghubun$ dt antara keduanya", sementara pada saat

itu, Ibnu Abbas masih seorang bocah berusia 10 tahun atau lebih sedikit,

dania tidak menghadiri peristiwa pernikahan itu. Sementaraittt,Abu Rafi'

681 DiriwayatlanAl-Bukhari(4258)dalampembahasantentang"peang",bab"umrahqadha'."Diriwayat-kanpula
oleh Muslim (48/141 1) dalam pembahasan tentang "nikah" bab "penghamman nikah dengan wanita-wanita

yang diharamkan menikahinya." Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang "haji" bab

"keringan dalam ibadah haji."
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^dalah 
seorang lelaki yang telah baligh dan ialah orang yang memahami

kisah tersebut. Adalah ia onngyangpaling mengetahui kisah ini. Tajih atas

pendapat hal ini wajib diutamakan.

Maimunah meninggal dunia pada en kekuasaan Mu'awiyah. Ia pun
dimakamkan di Sarif.682

0+t
Ada yang berpendapat bahwa salah satu istri Rasulullah ffi bernama

Raihanah blr:rn Zild dari suku Nadhr. Pendapat lain mengatakan, ia dair

suku Quraizhah. Ia menjadi t^w^fl n perang saat terjadi perang dengan

Bani Quraizhah.Ia dijadikan tawa,n n oleh Rasulullahffi,kemudian beliau

memerdekakan dan menikahinya. Kemudian beliau menceraikannya dengan

talak satu, lalu merujuknya kembali.

Menurut kelompok lain, Raihanah adaLah budak Rasulullah ffi, lalu

beliau memperlakukannya sebagaiman a layaknya budak perempuan yang

dimilikinya sampai beliau wafat. Dengan demikian, ia termasuk dalam

kelompok hamba sahaya, bukan kelompok istri. Pendapaty^rrg pertama

@ahwa Raihanah adaloh istri Nabi ffi) dipilih Al-Waqidi, dan disetujui

Syarafudin Ad-Dimyathi. Syarafudin mengatakan, "Pendapat pertama lebih

kuat di kalangan ahli ilmu." Apayang dikatakannya perlu diberi cat^t^n,

karena pendapat yang terkenal mengatakan bahwa Raihanah dimasukkan

dalam kelompok hamba sahaya Nabi ffi. Wallahu lflam.683

s++

Nama-nam a warita tersebut adalah wani ta-waritayang sempat digauli

Rasulullah ffi (berhubungan intim). Sedangkan wanita yang dipinang
tetapi tidak jadi dinikahi Rasulullah ,ffi, dan wanita yang menghibahkan

diri sendirinya untuk beliau t^npz beliau nikahi, jumlahnya mencapai

Iima orang. Sebagian ulama berpendapat jumlah mereka mencapai 30

orang. Ahli ilmu yang mengetahui sefarah dan sosok Rasulullah ffi tidak

mengakui-bahkan menyalahkan-pendapat ini. Pendap 
^t 

yangmasyhur,

beliau mengirim utusan menemui seorang wanita asal suku Al-Juwaini untuk

Zad1rJ-Ma'aJ,(1/tt3).
ZadAl-Mt'ad, (1/113).

682
683
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menikahinya, kemudian beliau datang menemuinya untuk melamarnya,

Iantas wanita itu memohon perlindungan Allah dari beliau, maka beliau

memberinya pedindungan dan tidak jadi menikahinya. Ha.l yang sama

terjadi pada seorangwanita asal suku Al-Kalb. Ada juga wanita-wanita yang

menghibahkan didnya kepada beliau, lantas beliau menikahkannya dengan

sahabat-sahabatnya. Hal ini iuga disitir dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

Pendapat inilah yang tepat. ITallahu 1flam.

Tak ada yangmenyangkal bah'q/a saat beliau wafat, beliau meninggalkan

sembilan orang istri, yaitu: Aisyah, Hafshah, Zanab binti Jahsy, Ummu

Salamah, Shafiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah, dan Juwairiyah.
Di antxa mereka itu, yang prling dahulu meninggal adaJah Zunab bn:d

J^h.y, yaitu pada tahun 20 H. Yang paling akhir meninggil adalah Ummu

Salamah. Ia meninggal pada tahun 62 H, pada era kekuasaan Yazid bin

Muawiyah. Wallahu lt'lam.68a

Istri yang sempat digauli Rasulullah ffi berjumlah 17 orang. Al-Hafdizh

Abu Muhammad Al-Maqdfui dan lainnya mengatakan, "Beliau melakukan

akad nikah dengan tujuh wanita, tetapi tidak menggauli mereka.6ss

Para Budak Wanita Nabi ffi

Abu Ubaidah berkata, "Beliau memiliki empat orang budak wanita,

yaitu: Mariyah ibunda Ibrahim; Raihanah; seorang budak cantik laiflny^y^ng

berasal dan tawanan perang; dan seotang budak wanita yang dihibahkan

Zunab bintiJahsy kepada beliau."

Budak-budak perempuan Nabi W adalah: Salma ibunda Rafi',

Maimunah binti Sa'ad, Khadhrah, Radhwa, Ruzainah, Ummu Dhumairah,

Maimunah binti Abu Usaib, Mariyah, dan Raihanah.

684 Ztd Al-Mt'a,d (1 / 113-114)

685 Jala' Al-Afhan, 799 -200.
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Para Budak Laki-laki Nabi ffi

Di antaramereka adalah ZildbnHaritsah bin Syarahil, yang kemudian

menjadi znak angkat kesayangan Rasulullah ffi. Ia beliau merdekakan, lalu

beliau nikahkan dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman pun melahirkan anak

yang diberi n m Usamah blrrzald).
Budak lainnya adalah Aslam, Abu Rafi', Tsauban, Abu Kabsyah, Sulaim,

Syrqran, yang lalu diberi nama Saleh, Rabah Nubi, Yasar Nubi, Mid'am,

dan Kirkirah Nubi. Kfukirah ini bertugas sebagai pengtingperjalanan Nabi

iffi. Adalah iayangmengendalikan kendaraan Nabi,# saat perang Khaibar.

Dalam kitab Shahih Al-Bukhari disebutkan, Kirkkah ini menyembunyikan

harta pampasan perang sebelum dibagi, lantas ia terbunuh dalam perang

itu. Maka, Rasulullah ffi bersabda, "Ia masuk rteraka." Dalam l<ttab AL
Muuatbtha' disebutkan bahwa yang menyembunyikan harta pampasan

perang tersebut adalah Mid'am.686 Keduanya (Mid'am dan Kirkirah)

terbunuh dalam perang Khaibat Wallahu lflam.

Budak lainnya betnama Anjasyah Al-Hadi, Safinah bin Farrukh

yang sebelumnya bernama Mahran. Rasulullah ffi memberinya nama

safnah (bahtera) karcna ia diberi tugas untuk membawa barang bawaan

dalam perjalanan. Beliau bersabda, "Engkau adalah safnab."687 Abu Hatim

mengatakan, "Rasulullah 6 memerdekakan Safinah." Yang lain mengatakan,

"IJmmu Salamah memerdekakan Safinah."688

Budak lainnya bernama Anasah (diberi panggilan Abu Misyrah), Aflah,

Ubaid, Thahman (nama lunnya Kisan), Dzaqwan, Mihran, dan Marwan.

Budak Lainnya betnama Hunain, Sindar, Fadhalah Yamani, Mabur

Khishi, Waqid, Abu Waqid, Qisam, Abu Usaib, dan Abu Muwaihibah.

686 DikatakanMaltkdilamAl-Mwatha'Q/459)dilampembahasantentang"iihad",bab"halyangtetkaitdengan
menyembunyikan hata pampasan perang."

687 Diriwayatlan,\hmrd(5/227-222),danAbuNu'umdilarnHilabAl-Atllya'(1/369).
688 Diriwayatkan Abu Damd (3932) dalam pembahasan tentang "membebaskan budak", bab "membebaskan

budak dengan syarat." Diriwayatkan secata dngkas pula oleh Ibnu Mqah (2526) dalam pembahasan

tentang "membebaskan budak" bab "orang yang membebaskan budak dengan syatat budak itu sanggup

membantunya."
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Para Pelayan Nabi ffi

Dr antara mereka adalah Anas bin malik yang senantiasa membantu

beliau; Abdullah bin Mas'ud yangmer^w^t sandal beliau dan menyediakan

siwak untuk beliau; Uqbah bin Amit yang rr.erawat keledai beliau serta

menjadi sais dalam perialanan beliau; Asla' bin Syuraik yang mengurus

perjalananbeliau; Bital bin Rabah sang mu'adztn dan Sa'ad fteduanya adalah

mantan budak Abu bakar Ash-Shiddid; Abu Dzat Al-Ghifatr Aiman

bin Ubaid serta ibuny^ yafig bernama Ummu Aiman. Aiman bertugas

menyiapkan perlengkapan mandi beliau.

Para Sekretaris Nabi

Mereka adalah Abu Bakar, Umar, LJtsman, .A.lt, Zubair, Amir bin

Fuhairah, Amr bin AI-Ash, Ubai bin Ka'ab, Abdultah bin AI-Arqam, Tsabit

bin Qais bin Syammas,Hanzhalah bin Ar-Rabi'Al-Usaidi, Al-Mughitah bin

Syu'bah, Abduliah bin Rawahah, Khalid bin AI-Walid, Khalid bin Sa'id bin

Al-Ash (menurut sementara kalangan, ialah orang pertama yang menjadi

sekretaris Nabi ffi), kemudian Mu'awiyah bin Abu SuSran dan Zatd bin
Tsabit. Yang disebutkan terakhir ini adalah orangyang paling fokus dalam

tugas sebagai sekretaris Nabi ffi.68e

Ibnu Abbas berkata, "As-Sajil adalah sekretaris Nabi ffi."

Aku mendengar guru kita Abul Abbas bin Taimiyah berkata, "Hadits

ini adalah maudhu' (palsu), tidaklah diketahui adanya seorang sekretaris

Rasulullah W yang bernama As-Sajil. Selain itu, tidak ada sahabat beliau

yang bernama As-Sajil, padahal nam^-n m^ sekretaris beliau sudah diketahui

nama-n m^nya Ayat turun di Makkah, dan beliau tidak memiliki sekretads

selama beliau tinggal di Makkah. As-Sajil berarti kitab yang dinrlis, dan

huruf lam pada frase lil-kitabberari'ala (dt atas). artinya,"Kami. golrrrg

Iangit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas di atas kitab."6e0

689 Zad A[-Ma' ad (1 / 11 4-117).

690 Tahdzib As-Stnm (4 / 796-797).
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Surat-surat Nabi ffi yang Dtuiukan
kepada Kaum Muslimin

Diantannyaadalah surat beliau tentang sedekah. Suratitu dinrlis Abu
Bakar dan dibawa ke Bahrain oleh Anas bin Malik.6e1

Juga, surat beliau kepada penduduk Yaman. Surat ini dfuiwayatkan

Abu Bakar bin Amr bin Hazm dai ayahnyz, da:i kakeknya. Diriwayatkan

pula oleh Al-Hakim dalam l<ttab Mustadrak-nya, dan oleh An-Nasa'i dan

selain dari mereka berdua, diriwayatkan dengan sanad yang betsambung.

Dfuiwayatkan pula oleh Abu Dawud dan lainnya dengan sanad mursal.6e2

Sutat yang dikirim kepada penduduk Yaman tersebutadalah surat istimewa.

Berisi hukum-hukum fiqih, zakat, diyat, hukum-hukum, dosa-dosa besar,

cerai, pembebasan budak, hukum shalat dengan satu kain, dan menutup

diri dengan kain tersebut, hukum menyentuh mushaf, dan hukum-hukum

lainnya.

Imam Ahmad berkata, "Tidak disangsikan, bahwa Rasulullah ffi
menulis surat tersebut. Para ahli fikih menjadikan surat tersebut sebagai

dasar dalam menentukan besaran diyat yang harus dibayarkan.

Ada pula surat yang beliau nrlis untuk hth^fi.

Selain itu, juga ada surat yang beliau tulis untuk Umar bin Al-Khathab

dalam menentukan besaran zakat6e3 dan lain-lain.

Para Mu'adzin Nabi ffi
Mu'adzin beliau berjumlah empat orang, dua di antaranya di

Madinah, yaitu Bilal bin Rabah, yang merupakan orung pefiarm y^ng

691 DiriwayatkanAl-Bukhari0448)dalampembahas^ntentang"z^k^t"bab"tujuanzakat."
692 Dnwryatkm dengrnsrntd mtraloleh Malik dabmk,rtab Al-Mupatba'Q/849) dalam pembahasan tentang

"akal" bab "menyebutkan akal." Diriwayatkan juga oleh Abu Damd dalam Al Marasil(106);An-Nasa'i (4853)

dalam pembahasan tentang "pembrgjanhzrtazakat'bab "hadits Amr bin Hazm tentangakal. Diriwayatlan
pula oleh Al-Hakim dilamkrab Al-Mrstadrak (1/39\ diltmpembahasan tentang zakat bab "dosa terbesat
adalah syirik." Ia mengatakan, "Ini adalah hadits besar, ditafsirkan dalam bab ini." Pendapamya tersebut
disetuiui Adz-Dzahabi.

693 Ditiwayatkan Abu Damd (1568) dalam pembahasan tentang"za.ktt" bab "pembagian ha.fia za,ka;t;'
Dtriwayatkan pula oleh At-Titmidzi(621) dalampembahasan tentang"ztkat" brb"ztktt ontadan kambing."
Ia mengatakan, "Hadits ini hasan."
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mengumandangkan azan untuk beliau, serta si tunanetra Amt bin Ummi

Maktum Al-Qurasyi Al-Amiri. Mu'adzin yang berada di Quba bernama

Sa'ad Al-Qurazh, budak Ammar bin Yasir. Mu'adzin yangberudadi Makkah,

yaitu Abu Mahzhutaht lang bernama asli Aus bin Mughirah Al-Jumahi.

Abu Mahdnxah ini melakukan taji'atas adzan dan menduakan iqamah,

sementara Bilal tidak melakukan taji'dan menyendirikan dalam membaca

iqamah. Imam Asy-Syaf i ,{sa dan penduduk Makkah menerapkan adzart

Abu Mahdzarah dan iqamahnya Bilal. Abu Hanifah ,is dan penduduk

Irak menerapkan adzannya Bilal dan iqamahnya Abu Mahdzr,xah.Imam

Ahmad Nsa dan ahli hadits dan penduduk Madinah menerapkan adzan dan

iqamahnya Bilal. Sementara Imam Malik ,+B berbeda di dalam dua posisi

tersebut; ia mengulang takbir dan membacalafaz iqamah dua kali tanpl-

tidak mengulang iqamah.

Para Amir Nabi ffi

Di antan mereka adaJabBadzan bin Sasan, salah satu putra Bahram

Jur. Beliau menjadikan Badzan sebagai amir bagi penduduk Yaman setelah

kematikan Kista. Badzan adalah amir pertama dalam Islam yang ditugaskan

unnrk penduduk Yaman .Iaiuga raianon Arab pefi^m^yangmemeluk Islam.

Setelah Badzan meninggal, Rasulullah ffi mengangkat putra Badzan

sebagai amir. Namanya Syahr btn Badzan Ia diangkat sebagai amu atas

wilayah San'a. Setelah Syaht terbunuh, Rasulullah 6 mengutus Khalid bin

Said AI-Ash sebagai amit San'a.

Rasulullah ffi mengangkat Al-Muhaiir bin Abu Umayyah Al-Mahzumi

sebagai wali Kindah dan Shadif. Saat Rasulull ah W wafat, Al-Muhaiir belum

sempat menjalankan tugasnya sebagai wali Kindah dan Sharif. Kemudian

Abu Bakar mengutusnya untuk menumpas kaum murtad.

Rasulullah ,ffi mengangkat Ziyad bin Umalyah Al-Anshad sebagai

wali Hadtamaut.

Rasulullah 6 mengangkat Abu Musa Al-Asy'ari sebagai wah Zabid,

Aden, dan Sahil.
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Rasulullah ffi mengangkat Abu SuSran Shakhr bin Harb sebagai wali

Najran. Beliau juga mengangkat putra Abu Suftan yang bernama Yazid

sebagai wali Taima'.

Rasulullah ffi mengangkat Attab bin Asid sebagai wali Makkah .Ia iuga
menjadi amirul haj pada tahun 8 H. Kala itu, umur Attab kurang dad 20 tahun.

Rasulullah ffi mengangkat AIi bin Abi Thalib sebagai wali Akhmas di

wrlayahYaman. Ialrya ditugaskan unhrk menjadi kadi di wilayah itu.

Rasulullah ffi mengangkat Amr bin Al-Ash sebagai wali Oman dan

wilayah sekitarnya.

Rasulullah ffi menugaskan banyak orang untuk mengelola hafia zakat,

karcna setiap kabilah memiliki wali yang berrugas mengelola zakat masing-

masing. Karena sebab ini, maka jumlah pengelola zakat sangat banyak.

Abu Bakar ditugaskan menjadi amirul hai pada musim haji tahun

9 H. Rasulullah ffi juga mengutus AIi untuk meny'usul Abu Bakar dan

membacakan kepada kaum Muslimin surat Bara'ah (At-Taubah). Sebuah

pendapat m engatakan, "Karen bagian awal surat B ata' ahturun setelah Abu
Bakar berangkat memimpin ibadah haji. Pendap atlunmengatakan,"Karena

dalam tradisi Arab, akad hanya sah bila dilakukan seseorang yang ditaati

dalam kelompokny^, at^! salah seorang lelaki dari keluarganya. Pendapat

lain mengatakan, "Rasulullah ffi mengutus Ali untuk mendampingi dan

membantu Abu Bakar. Karena itu, maka Abu Bakar bertanya, "Engkau

(wahai Ali) diutus ke sini dalam kapasitas sebagai amir (pemimpin) ataukah

ma'mur (yang dipimpin)?" Ali menjawab, "Sebagai ma'mur."6e4

Sementara itu, musuh Allah dad kalangan Rafidhah berpendapat Abu

Bakar dirurunkan dari kedudukannya sebagai amir dan digantikan AIi.

Pendapat ini hanyalah tuduhan yang bohong.

Orang-otang berbeda pendapat. Apakah haji ini dilaksanakan pada

bulan Dzulhiijah ataukah pada bulan Dzulqa'dah demi ibadah haii nasi'ah.

Dilam hal ini, mereka terbagi dalam dua pendapat.IVallabu a'lam.

694 Didwayatkan An-Nasa'i (2993) dalam pembahasan tentang "haii", bab "khutbah sebelum hari arwiyah."
Diiiwayatkan pula oleh Ad-Datiml (2/66-67) dalam pembahasan tentang "manasik", bab "khutbah pada

musim haii." Hadits ini dipandang dha'if oleh Al-Albani.
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Para Pengawal Nabi ffi

Diantanmereka adalahSa'ad bin Mt'adz. Sa'ad menjaga Rasulullah ffi
dalam perang Badar saat beliau sedang istirahat. Selain inr adilahMuhammad

bin Maslamah. Dia menjaga beliau dalam perang Uhud. fuga Zubur bn
Al-Awwam yang menjaga beliau dalam perang Khandaq.

Di antzra mereka adalah Abbad bin Bisyr. Selain mereka, masih ada

beberapa nama sahabat y^flg bertugas menjaga beliau. Kemudian Allah

menurunkan 
^yati 

'Allah rnemelihara kanu dari (gangaan) manusia." (Al-
Ma'idah: 67) Setelah 

^y^tkiturun, 
beliau keluar, menemui p an sahabzt dan

mengabarkan kepada mereka perihal ayatrnt. Sejak itu, beliau meniadakan

pengawalan bagi didnya.6es

Para Algojo Nabi ffi

Mereka antar lain: Ali bin Abu Thalib, Zubau bin Al-Awwam, Al-

Miqdad bin Amt, Muhammad bin Maslamah, Ashim bin Tsabit bin Abu Al-

Aqlah, dan Adh-Dhahhak bin Sufyan Al-Kalbi. Qais bin Sa'ad bin Ubadah

Al-Anshari berdiri di sisi beliau; bertugas laksana polisi yang mengawal amir.

Al-Mughirah bin Syu'bah, dengan membawa pedang, berdiri di depan beliau

dalam Perjanjian Hudaibiyah.

Bendahara; Perawat Cincin, Sandal, dan Siwak;
dan Pemberi lzin Masuk bagi Tamu Nabi ffi

Adalah Bilal orang yang menjadi bendahara Nabi ffi. Muaiqib bin Abu

Fathimah Ad-Dausi merawat cincin beliau. Ibnu Mas'ud menyiapkan dan

merav/at cincin serta sandal beliau. Rabah Al-Aswad dan Anasah fteduanya
budak beliau), Anas bin Malik, dan Abu Musa Al-Asy'ari bertugas memberi

izin masuk bagi orang yang bertamu kepada beliau.

695 Diriwayatkan At-Tirmi&i (3047) dalam pembahasan tentang "tafsir", bab "suat Al-Ma'idah." Ia mengatakan,

"Ini hadits ghadb."
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Para Penyair dan Orator Nabi ffi

Diantanpenyair yang beliau gunakan untuk menyiarkan Islam ada,lah

Kz'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hassan bin Tsabit. Hassan bin

Tsabit dan Ka'ab bin Malik adalah sosok yang paling ketas terhad^p or^ng-

orairtg kafir. Melalui syair, mereka mengecam kekafiran dan kemusyrikan.

Adapun orator Nabi,ffi adalahTsabit bin Qais bin Syammas.

Sais Nabi ffi

Diantara sais Nabi ffi adalahAbdullah bin Rawahah, Anjasyah, Amir
bin Al-Akwa', dan Salamah bin Al-Akwa' Qtaman A-it). Dalam kitab

Shahib Muslin disebutkan: "Beliau memiliki seorang sais yang bersuara

merdu. Maka, beliau bersabda kepadan y a,' P e lan-p e lan, wa b ai Anj ay a h. Joog*
pecab kan botol-botol.'$e6

Senjata dan Perabotan Nabi ffi

Beliau memiliki sembilan pedang. Pedang pertama yang beliau miliki

bernama ma' tsur. Pedang ini beliau warisi dari ayahnya. Pedang lain nyt adalah

Al-Ghadhab dan Dzul Fiqar atau Dzul Faqar. Pedang Dzul Faqar ini hampit

tidak pernah lepas daitangan beliau. Pedang Dzul Fiqar memiliki gagang,

cincin, jambul, dan nngka yang terbuat dari perak. Pedang beliau yang

lunnya bernama Al-Qal'a, Al-Battar, Al-Hatl At-Rasub, Al-Mikhdam, dan

Al-Qudhaib. Alas pedangnya terbuat dari perak, dan di tengah-tengahnya

ada cincin dari perak.

Pedang yang bernama Dzul Faqx digunakan dalam perang Badar

Pedang itulah dipetlihatkan kepada beliau dalam mimpl Saat Pembebasan

Kota Makkah, beliau memasuki kota dengan membawa pedangyang dihias

dengan emas dan perak.

696 DiriwayatlanMtshmQ3/2323)dalampembahasantentang"keutamaan",bab'SikaplembutNabi6kepa&
wanita. Beliaumemedntahkan kepa& si sais agatmemperlambatlaiu kendaraannya sehinggaparapenumpang

wnita merasa nyaman."
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Rasulullah ffi memiliki tuiuh baju besi. Nama-rrama. baju besi itu

adalah: Dzatil Fudhul, baju besi ini beliau gadaikan kepada seorang Yahudi

bernama Abu Asy-Syahm urituk ditukar dengan gandum, gandum itu

digunakan untuk menafkahi keluarga beliau. Baju besi itu ditukar dengan

gandum seberat 30 sha', dan dicicil dalam jangka waktu satu tahun. Baju

besi lainnya bernama D zaulWisyah, DzatulHawasy, Sa'diyyah, Fidhdhah,

Al-Bara', dan Al-Khirniq.

Beliau memiliki enam qissi (semacam rompi pengaman yang dijahit

dengan benang sutera) yatt;uZa:utz', Rauha', Shafra', Baidha', Katum yang

pecah pada perang Uhud lalu diambil Qatadah bin An-Bu'man, dan Sadad.

Rasulullah ffi memiliki tempat anak panah yang bernam a Kafur. Beliau

memiliki ikat pinggang yang terbuat dari kulit, pada bag1an tengahnya

dihias dengan tiga cincin (ubang ikat pinggang) dari perak. Beliau memiliki

timang (kepata ikat pinggang) dari perak, dan ujung ikat pinggang dari

perak. Demikianlah apa y^ng dikatakan sebagian orang. Syail'hul Islam

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Kami tidak mendengr bahwa Nabi ffi
mengencangkan pingg zlrrg ya dengan sabuk."

Beliau memiliki perisai yang bernama Zil7:uq dan Futaq. Ada yang

mengatakan bahwa beliau memiliki pedsai yang bergambar patung, lalu

beliau beliau meletakkan taflgan di atas gambar tetebut, sehingga Allah

menghilangkan gambar patung tersebut.

Beliau memiliki tombak, salah satunya betnama Mutswi, dan yang

latnnya bernama Mutsni. Beliau memiliki sejenis tombak yang disebut

sebagai Nab'ah. Yang lainnya lagr lebih besar dan disebut Baidha'. Yang

lainnya lagi lebih kecil, mirip tongkat yang disebut'Anzah. Tongkat ini beliau

gunakan untuk be\alan saat hari-hari ruya.Dtletakkan di depan beliau, dan

beliau gunakan sebagai sutrah (penghalang) sewaktu shalat; terkadang beliau

gunakafl untuk berjalan.

Beliau memiliki tiga jubah perang. Ada yang mengatakan bahwa jubah

beliau itu terbuat dari sutera-hijau tipis. Menurut keterangan yang terkenal,

Urwah bn Az-Zubair memiliki jubah perang dari kain sutera, yangpada

bagpan tengahnya tetbuat dari suteta hijau tipis. la hanyz memakainya
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saat berperaflg. Dalam salah satu riwayatnya.,Imam Ahmad bin Hanbal

membolehkan laki-laki yang sedang berperang mengenakan pakaian sutera.

Rasulullah ffi memiliki bendra hitam yang disebut Uqab. Salah seorang

sahabat, dalam iwayat Abu Dawud, berkata, "Aku melihat bendera

Rasulullah,ffi berwarna kuning. Beliau memiliki panji-panji berwarna putih.

Barangkali, padabag1an tertentu diberi warn hitam."6e7

Beliau memiliki tenda yang disebut dengan Kinn. Beliau memiliki
tongkat komando yang panjanenya sekitar satu hasta atau lebih. Tongkat

komando ini beliau gunakan saat berjalan atau menungg ngkendaraannya.

Beliau menggantungkan tongkat komando tersebut pada ontanya, persis di
hadapan beliau. Beliau juga memiJiki tongkat komando yang disebut Urjun,
dan sebatang tongkat dari kay"u syauhath yang disebut Mamsy'uq. Ada yang

mengatakan, tongkat ini digunak^n para khalifah sepeninggal beliau.

Beliau memiliki wadah yang disebut dengan Rayyan, atau disebut pula

Mughniya. Beliau memiliki wadah lain yangdiikat dengan lantat kecil dari

perak. Beliau memiliki wadah yang tetbuat dankaca, dan sebuah wadah

dari tembag^y^rrgdiletakkan di bawah dipan, yang digunakan untuk buang

ait kecil di waktu malam. Beliau memiliki bejana yang dinamakan Shadir.

Menurut suatu pendapat, beliau memiliki sebuah bejana dari batu yang

biasa digunakan untuk berwudhu. Beliau memiliki beiana dari kuningan,

gelas besar dari kuning^ny^ngdinamakan Sa'ah; alat mandi dari kuningan;

botol minyak; kotak untuk tempat cermin dan sisir. Ada yang mengatakan

bahwa beliau memiliki sisir yang terbuat dari gading gajah ataudari cangkang

kura-kura; memiliki celak yang digunakan tiga kali setiap kali akan tidur. Di
dalam kotak iru juga terdapat dua gunting dan siwak.

Beliau memiliki mangkok sangat besar yang din amakan ghara', memiliki

empat pegangan di mana masing-masing pegangan itu hatus dipegang saru

orang untuk diangkat. Beliau memiliki alat takar sha' dan mudd. Beliau

memiliki selimut belu&u, serta dipan yang dengan kaki-kakinya yang terbuat

dari kayu fati. Dipan ini dihadiahkan kepada beliau oleh Asad binZvarah.

697 D:tiwayatkan Abu Damd (2593) dalam pembahasan tentang "jihad", bab " "bendeta dan panji.,,Haditst ini
dinilai dha'if oleh Al-Albani.
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Beliau memiliki kasur yang terbuat dari kulit yang di dalamnya di isi dengan

sabut kulit pohon kurma.

Keterangan-keterangan tersebut di atas diriwayatkan dalam hadits-

hadits yang terpisah.

Dalam MuJan-nya, Ath-Thabrani meriwayatkan sebuah hadits yang

menjelaskan semua perkakas yang dimiliki Rasulullah ffi. Dalam hadits

tersebut, Ibnu Abbas mengatakan, "Rasulultah ffi memiliki pedang yang

pegangannya terbuat dari petak, ujung gag flgnya juga terbuat dari perak.

Pedang tersebut dinamakan Dzul Fiqar. Beliau memiliki busur yang

dinamakan Sadad, tabung menyimpan anakpanah yang dinamakanJama',

tameng pelindung dada berlapis tembaga yang dinamakan Dzalfudhul,

belati yang dinamakan Nab'a', tongkat yang dinamakan Daqn, perisai

yang dinamakanMtiaz, kuda hitam-legam yang dinamakan Sakab,pelana

yang dinamakanDai, kuda kecil berwarna kelabu yang dinamakan Duldul,

ont^y^ng dinamakan Qaswa', keledai yang dinamakanYa'far, tikar yang

dinamakan Kinn, tongkat besi yang dinamakan Qamrah, teko kecil yang

dinamakan Shadirah, gunting yang dinamakanJaml', cermin, dan tongkat

yang dinamakan Maut.6e8

Rasulullah ffi Menyandang Pedang

Rasulullah ffi menunggang kuda-telanjang (kuda t^npa dilengkapi

dengan tali kekang dan pelana, Penj), sambil menyandang pedang di

t^ngan. Dalam l<ttab Shabib Al-Bukbari dan Shahib Muslim, dalam hadits

yang diriwayatkan Tsabit, Anas berkata, "Rasulullah ffi adalah manusia

yang paling elok, manusia yang paling dermawan, dan manusi^y^ngpaling

pemberani. Pada suatu malam penduduk Madinah mendengar kegaduhan.

Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah ffi menunggang kuda telanjang milik

Abu Thalhah. Tatkala orang-orang keluar, mereka mendapati Rasulullah ffi
telah mendahului mereka di tempat sumber suara dan mengetahui keadaan

698 DiriwayatkanAth-ThabranidalzLmAlKabir0T/11-11208).DisebutkanpulaolehAl-HaitsrmtdalamMajaa'
ATZaua'id p/274) dalam pembahasan tentang'Jihad",brb"alat-alrt perang dan nama.nz;marya,drnalrt-
alat yang dimdiki Rasulullah dF." Ia mengatakan dalam sanad hadits ini tetdapat nama Ali bin Urwah. Ia adalah

perrsliyrng nahtk.

tlanii,giat'; rt lrnglEw Tarlll Paaolol/al 561



yang sebenarnya. Beliau b erkata,"Kalian tidak akan mendapatkan musibah.,,

Rasulullah ffi bersabda, "Kami menjumpainya ftuda ini) bagaikan laut ftuda
yang kencang larinya)." Tsabit berkata, "setelah peristiwa itu, kuda milik
Abu Thalhah tidak pernah dikalahkan dalam pacuan, padahal sebelumnya

ia adalah kuda yang lambat. Dalam lafaz latrn disebutkan, "Orang-orang
mendapati beliau menunggang kuda telanjang milik Abu Thalhah sementara

sebuah pedang dikalungkan pada leher beliau."6ee

Sifat Rasulullah W drnyatakan dengan ungkapan "Kemuliaan beliau

zda pada leher beliau." Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan

bahwa Rasulullah ffi mengalungkan pedang pada leher beliau." Hadits
ini menjelaskan sifat beliau dan umat beliau, yang mengaiungkan pedang

pada leher. Karakter seperti ini disebutkan dalaml<rtab Zabtx dan sebagian

Mazmur: "Karett iru, maka Allah memberikan keberkahan kepadamu

unruk selamanya. Oleh karena itu, kalungkanlah pedang pada lehermu,
wahai manusia-manusia pilihan! Karena, pedang itu menjadi kebanggaan

yang tersiratpadawajah kalian, dan pujian sebagai pemenang tersematakan

dalam nama kamu, untuk menFrsun dan meninggikan kalimat Tuhan.
Sesungguhnya nar/as (lbadah/ syari'at) dan syari'atmu diiringi kehebatan

tang n kananmu, dan tombakmu terasah, dan segenap bangsa-bangsa

tunduk kepadamu." Kecuali Nabi kita Muhammad ffi, setelah masa Dawud

tiada nabi lagS yang mengalungkan pedang pada leher. Dengan begitu,
bangsa-bangsa tunduk di bawah naunganny a dan syarT' atnya dikawal dengan

kehebatan dan keperkas^ nnyz. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau,

'Aka diberikan kemenangan melalui rasa takut (dalan bati rnusah-musuhku) s/arak
pejalanan sata bulan.'nN

Dalam l<ttzb Zabw, disebutkan sifat yang melekat pada umat Nabi
Dawud: "Hendaknya bersuka-cita orang yang dipilihkan unruknya suatu

umat, yang diberikan kemenangan. Hendalah bercuka-cit a vma;t yalgorang-

699 Diriwayatkan Al-Bukhari (2908) dalam pembahasan tentang "iihad", bab "mengalungkan pedang di leher."
Didwayatkan pula oleh Muslim (48/2307) dalam pembahasan tentang "sifat-sifat utama", bab "keberanian
Nabi 6 dan kepergian beliau ke medan perang."

700 Maksudnya: musuh-musuh sudah merasa akug padahal meteka masih beta& dalam iamk satu bulan pe{alanan
untuk betemu dengan pasukan Nabi, Penj. Didwayatkan Al-Bukhari (335) dalam pembahasan tentang
"tayammum", bab firman Allah:."..karu tidak ne/tnpai ait; maka bertEannumlah,..,,Diriwayatkan pulaoleh
Muslim (3/521) dalam pembahasan tentang "masfid dan tempat-tempat untuk melaksanakan shalat."
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orang salehnya diberikan kekuatan dengan karamah, yang memuji-Nya

dalam tempat tidur mereka.,y^ngmengagungkan Allah dengan suara yang

ti.gg dengan memegangpedang-pedangbermata dua, dan dengan mereka

Allah menghukum segenap umat yang tidak mau menyembah-Nya." Sifat

seperti ini juga menjadi karakter Sayyidina Muhammad ffi dan umatnya.7ol

Rasulullah ffi Menusuk dengan Tombak

Dalam Magba{ Musa bin Uqbah, Ibnu Ishaq, dan Al-Umawi,
disebutkan bahwa Rasulullah # menusuk dengan tombak pendek. Dalam

perang Uhud, Rasulullah ffi bedindung dengan mendaki sebuah bukit.

Dalam keadaan seperti itu, Ubay bin Khalaf menemukan beliau. Dia berkata,

"Di mana Muhammad? Aku tidak akan selamat jika dia selam^t."1o2

Ibnu Ishaq menuturkan:

Sebagaimana diceritakan kepadaku oleh Shalih bin Ibrahim bin
Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Khalaf pernah bertemu dengan Rasulullah

ffi di Makkah, Iantas ia berkata, "Hai Muhammad, aku memiliki Aud (nama

kudanya). Ia kugembalakan setiap hari Farqa, dan aku akan membunuhmu

dairatas punggung Auda." Beliau menjawab, "Sebaliknya, akulah yangakan

membunuhmu, insya Allah."7o3

Musa bin Uqbah berkata, "Said bin Al-Musaylrab bercerita:

Tarkala Ubay telah berada di dekat Rasulullah ffi (pada Perang Uhud),

maka para sahabat menghadang Ubay. Namun, Rasulullah ffi melarang

mereka, dan membiarkan Ubay berf alan ke arah beliau. Mush'ab bin Umar,
saudara Bani Abdi Dar, menghadangnya untuk melindungi Rasulullah

ffi. Dalam peristiwa itu, Mush'ab terbunuh. Dalam keadaan seperti itu,

Rasulullah ffi melihat n l*g selangka Ubay bin Khalaf dari celah perisai dan

topi baja. Kemudian beliau menusuk Ubay dengan tombak. Ubay terjatuh

dari kudanya, namun lukanya tersebut tidak mengeluarkan darah. Salah satu

tulang rusuknya patah.

701 Al-Futusiyah 03-75).
702 lbnrHisyam(3/47).
703 IbnuHisyam(3/47).
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Sekembalinyanke kubu Quraisy, salah sahr bagian lehernya menampak-

kan luka tidak terlalu lebar yang mengucurkan darah. Ia mengatakan, "Demi
Allah, Muhammad telah membunuhku."

Kaumnya menukas, "Demi Allah, hatimu menjadi pengecut. Engkau

irdakapa-apa."

Ubay berkata, "Di Makkah, ia (Tvluhammad) pernah berkata kepadaku,

Aku akan membunubnu'. Demi AUah, seandainya ia meludahiku, tenhilah

aku sudah dibunuhnya."

Kemudian musuh Allah ini (tJb^y) mati di Saraf, dalam perjalanan

mereka pola.g ke Makkah.Toa

Ibnu Uqbah mengomentari hadits ini, "Demi Diayangjiwaku berada

dalamgenggaman-Nya, andaikan hadits yangada padaku ini ada padapara

pengusung maiaz ftiasan), tennrlah mereka semua sudah m ti."70s

Rasulullah ffi Memanah dengan Busur

Terkait denganpaaahanbeliau dengan menggunakan busur, dalam kitab

Al-Magla{ Ibnu Ishaq berkata, "Ashim bin Umar bin Qatadah bercerita

kepadaku bahwa Rasulullah ffi memanah dengan busurnya pada perang

Uhud, hirgg, busur itu menimbulkan suara keras. Kemudian Qatadah bin

An-Nu'man mengambil busur yang memang miliknya itu, lalu tedukalah

mata Qatadah bin An-Nu'man, hingga m taflyz-itu keluar di pipinya. Ashim

bin Umar bercerita kepadaku bahwa Rasulullah ffi dengan turgztrnya

mengembalik^fl m t^ Qatadah ke tempatnya. Setelah itu, mata tersebut

menjadi lebih baik dan lebih tajam (penglihatannya) daipada mata y^ng

satunya lqgj."toe

Ibnu Hisyam (3/4'f .

Al-Futusiyah (67-68).

Ibnu Hisyam (3/45-46) dan Al-Furusiyah (66).

704
705

706
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Perlombaan Nabi ffi

Hadits meny^t^k^n bahwa Nabi t(B berlomba lari.707 Hadits juga

menyatakan bahwa beliau berlomba menunggang onta.708 Beliau juga

berlomba menunggang kuda.70e beliau juga ikut pedombaan memanah.710

Beliau kadang mendukung salah satu kelompok yang ikut bedomba, dan

terkadang mendukung keduanya. Beliau juga memanah dengan busur.711

Ash-Shiddiq menceritakan bahwa beliau bertaruh dengan kaum kafir

Makkah bahwa bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia, sementata

mereka menyakini bahwa hal tersebut tidaklah mungkin te\adr. Para

sahabat memberikan hadiah kepada salah satu kelompok, dan ini dilakukan

dengan sepengetahuan dan seizin Nabi.712 Beliau )uga melempar tombak,

menunggang kuda, baik yang berpelana 
^t^u 

y^ng tak berpelana, serta

mengalungkan pedang di leher.713

Ihwal lomba bedari disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan

Sunan Abu Dawud. Dalam hadits tersebut, Aisyah g4g menuturkan:

Nabi (B berlomba denganku, dan aku pun mengalahkannya. Untuk

beberapa lama kami tidak berlomba, hingga saat berat badanku bertambah,

maka beliau mengalahkanku. Beliau bersabda, "Ini dengan itil.''14

Riwayat lain menyebutkan, pata sahabat sedang melakukan sebuah

pe\alanan jauh. Nabi ffi pun bersabda kepada para sahabat, "Mqialah!"

Mereka pun maju. Kemudian beliau bersabda kepada Aisyah, "Balaplab

aku," kemudian beliau bedari mendahului Aisyah, namun Aisyah berhasil

707 Diriwayatkan Abu Dawud (2578) dalam pembahasan tentang "jihad", bab "lomba lari." Diriwayatkan pula

oleh Ahmad (6/264).

708 Diriwayatkan Al-Bukhari (2872) dalam pembahasan tentang "jihad", bab "onta miliki Nabi tiF."

709 Didwayatkan Al-Bukhari dalam pembahasan tentang "mempersiapkan kuda unn:k berlan." Ditiwayatkan pula

oleh Muslim (95/1870) dalam pembahasan tentang "imarah", bab "lomba berkuda dan mempetsiapkannya

untuk berlati. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (2575) dilrm pembahasan tentang "jihad", bab

"pedombaan."

710 Didwayatkan Al-Bukhad (2869) dalam pembahasan tentang "jihad", bab "motivasi untuk melempar."

Diriwayatkan pula oleh Ahmad (4/50).

711 IbnuHisyam(3/45).
172 Diiwryatkan At-Ttmidzi (3193) dalam tafsir Al-Qur'an bab "surat At-Rum." Ia mengatakan, "Ini adalah

hadits hasan sahih gharib." Didwayatkan pula olehAn-Nasa'i (11389) bab "sumtAt-Rum."
713 DnrwayatJran Al-Bukhad (2866) bab "menunggang kuda tak berpelana."

Tl4 "Inidenganitu",maksudnya"kemenanganinimenebuskekalahanitu,"Peni.DiriwayatkanAbuDawud(2578)
dalam pembahasan tentang "jihad", bab "mengalahkan lawan." Diriwayatkan pula oleh Ahmad (6 / 264).
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membalap beliau. Dalam kesempatan lain, Aisyah ikut dalam suatu

perjzlanan jauh dengan beliau. Beliau bersabda kepada para sahabat,

"Majulah!" Kemudian beliau bersabda kepada Aisyah, "BalEkh aku!,,Asiyah

menuturkan, "Aku pun bedari mendahului beliau, namun beliau berhasil

membalap aku." Beliau bersabda, "Ini dengan itu."71s

Para sahabat bedomba tartp^ hadiah di hadapan Rasulullah ,ffi.

Kitab Sbahih Muslin menyebutkan, Salamah bin Al-Akwa, bercerita:

Ketika kami sedang melakukan perjalanan, seorang dari golongan

Anshar yang tidak pernah terkalahkan dalam berlad berseru, "Tiadakah

orang yang mau berlomba denganku menuju Madinah? Adakah yang

bedomba denganku?" Ia mengatakan hal iru beberapa kali. Mendengar

ucapannya, aku berkata, "Tidakkah engkau memuliakan orangyang mulia

dan segan kepada orang yang terhormat?" Ia menjawab, ,'Tidak, kecuali

Rasulullah ffi." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku, niscaya

kukalahkan lakiJaki itu!" Beliau bersabda, "(Silabkan), jika engkau nau."
Dan, aku pun tiba lebih dulu di Madinah daipadalakilaki Anshar itu.716

Kitab shabibAl-Bukhari dan shahib Muslimmenyebutkan hadits tentang

perlombaan menunggang kuda yang diadakan Rasulullah ffi. Ibnu umar
berkata, "Rasulullah ffi mengadakan lomba berkuda. Aku mengfuimkan

kuda yang dikuruskan ftuda balap). Jarak tempuh pedombaan itu dari

Hafya'menuju Tsaniyah Al-wada'. Sedangkan kuda yang tidak dikuruskan

ftuda biasa) dengan jarak tempuh mulai dari Tsaniyah Al-Wada, menuju

mas jid Bari Zuraiq."1 17

Kitab sbahib Al-Bukbari dan sbabih Muslin menyebutkan hadits dari
jalur Musa bin uqbah. Ia menjelaskan jatak 

^ntar^Hafya'dengan 
Tsanilyah

Al-Wada' adalah 6 atat T mil. Al-Bukhari mengatakan, "SuSran berkata,

715 Diriwyatkan Ahmad (6/39), Ibnu Abi Syaibah (12/509) dalam pembahasan tentang "jihad", bab ,.lomba

berlari."
716 D:triway*kznMuslim(l32/lToTdalampembahasantentangjihaddanpe{alanan,bab,'pemngDzieard

dm lainnya."
717 Diiwtyatkan Al-Bukhari (2869) dalam pembahasan tentang jihad, bab "menfapkan kuda untuk berlomba."

Muslim (95/1970) dalam pembahasan tentang imarah, bab "pedombaan betkuda dan mempersiapkan kuda
untukbedomba."
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'JonkdarHafya'menuju Tsaniyah Al-Wada' adalohl atau 6 mil. Sedangkan

jank dai Tsaniyah Al-lVada' menuju mas jid Bant Zwuq adalah 1 mil."""

Musnad Ahmad juga menyebutkan hadits dari jalur Abdullah bin

Umar yang meflyatakan bahwa Rasulullah ffi mengadakan lomba berkuda

dan bertaruh.Tle Dalam rtsrayat lain, "Beliau mengadakan lomba berkuda

dan memberikan hadiah kepada pemenang."72o

Musnad Ahmad juga menyebutkan hadits dari jalur Anas. Seseorang

bertanya kepada Anas, "Apakah kalian memberikan hadiah (kepada

pemenang lomba) pada zaman Rasulullah ffi? Ataukah Rasulullah ffi
memberikan hadiah?" Anas berkata,"Ya. Demi Allah, Rasulullah ffi telah

bertaruh atas kudanya yang bernama Subhah, dan kudanya inr mengalahkan

kuda-kuda lain. Karena itu, beliau merasa senang dan metasabanggadengan

kudanya."721

Dalam Sunan Abu Dawud, dalam hadits Ibnu Umar, disebutkan

Rasulullah ffi mengadakan lomba berkuda, dan beliau sangat mengunggulkan

qlrrab,"722

Ihwal lomba menunggang onta, Sbahib Al-Bukltari menyebutkan

hadits Anas bin Malik. Anas berkata, "Adhba' (nama onta Nabi) tidaklah

terkalahkan. Kemudian datanglah seorang Arab pedal^m fl y^ttg hendak

berlomba dengan onta Nabi, dan orang Atab pedalaman tersebut

memenangkan lomba. Kejadian itu membuat par^ sahabat merasa tidak

nyaman. Maka, Rasulullah ffi bersabda, 'Adalab kepastian dari Allah, utiap

kali sesuatu dari dunia rzeningi, pastilah Alkh rendabkan.'nz3

Dalam Sbahib Al-Bukhai, disebutkan hadits dari Humaid, dari Anas,

yang menyebutkan kisah ini. Nabi ffi bersabda, 'Adalah kEastian dariAllab,

setiap kali Dia neningikan suatu bal duniawi, pastilah Dia rendahkan.'n24

718 DiriwayatkanAl-Bukhari(2868)dalampembahasantenangjthad,bab"lombaantarkuda."At-Tirmidzi(1699)
dalam pembahasan tentang iihad, bab "hadiah dan lomba."

719 Ahmad(2/151.
720 Ahmad(z/el}
721 Ahmrd(3/160).
722 ptrrah adilah kuda yang memasuki umut 5 tahun. Diriwayatlan Abu Dawud dalam pembahasan tentang

iihad, bab "perlombaan."
723 Dlrrslrya:*lan Al-Bukhad (2577) dalam pembahasan tentang jihad, bab "lomba."
724 Diiwya*znAl-Bukhari (6501) dalzm pembahasan tentang riqaq, bab "tawadhu'."
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Renungkanlah sabda beliau pada redaksi yang pertaLma: "setiap kali
sesuatu dai dunia meningf' dan redaksi yang kedua : " setiE kali Dia neningikan

suatu bal duniawi, pastikh Dia rendahkafi".Penuvnznitt dilakukan terhadap

sesuatu yang tinggr 
^t^u 

rrrefliaLdi tirggr, bukan sesuatu yang ditinggikan

Altah. Karena, jika Allah meninggikan hamba-Nyakarcna ketaatan sang

hamba maka Dia memuliakan hamba ini karena ketaatannyaitu, dan tidak

akan merendahkan hamba tersebut katena ketaatannya.T2s

Nabi ffi Bergulat

Abu Dawud menyebutkan kisah gulat Nabi W dalamsebuah hadits dari
jalur Muhammad bin Ali bin Rukanah. Disebutkan dalam hadits tersebut

bahwa Rukanah bergulat dengan Nabi ffi, dan beliau mengalahkannya.T2|

Dalam hadits ini terdapat sebuah kisah berikut:

Guru kami, N-Hajiai Al-Hafizh,dalam kitabnya yang berjudd, Tahdqlb

Al-Kanal, berkata:

Rukanah bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin
Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin
Ghalib Al-Qurasyi Al-Muthlabi bergulat dengan Nabi ffi dan beliau pun

mengalahkannya. Menurut riwayat, pergulatan inilah yang menyebabkannya

masuk Islam. Kisah pergulatan Nabi ffi dengan Rukanah ini adalah kisah

terbaik tentang gulatnya. Sementara kisah tentang gulatnya Nabi ffi melawan

AbuJahal tidak memiliki sandaran rivrayatyang kuat.

Demikianlah aratan guru kami.727

Dalam kitab An-Nasab,.ilz-Zubair bin Bakkar menuturkan:

Sebelum memeluk Islam, Rukanah bin Abdi Yazid bergulat dengan

Nabi ffi. Dia adalah salah satu orang yang paling keras menentang Nabi.
Ia mengatakan, "Hai Muhammad, jika engkau mengalahkanku maka aku

akan beriman padamu." Nabi @ pun mengalahkan Rukanah. Rukanah

725 Al-Furusiyah Q3-26).
726 DiitaayarkznAbu Dawud (4078) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "sorban." Hadits ini dinilai dha'if

olehAl-Albani.
7 27 Tahdzib N-Kamil (9 / 221) biogaf, no. 7924.
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berkzta, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah tukang sihir." Setelah itu, ia

memeluk Islam.728

Hewan Tunggangan Nabi ffi

Hewan tunggangan beliau dari jenis kuda adalah Sakb. Ada yang

mengatakan, Sakb adalah kuda pertam^yang beliau miliki. Nama Sakb

diberikan seorang Arab pedalam^fl. Beliau membeli kuda Sakb itu dari si

Arab pedalaman denganharga 10 Uqiyah. Kuda lunnya bernama Dharas,

kakinya berwarna putih, kaki kanannya cerah, bulunya berwarna hitam

kemetahan. Ada yang mengatakan bulunya berwarna hitam-legam.

Kuda lainnya bernama Mtfiajaz,watn tty^ kelabu. Di atas kuda inilah

Khuzaimah bin Tsabit meninggal sebagai sprhada.

Kuda-kuda lainnya bernama Luhai{ Lizaz,Zhaib, Sabhah, dan \Ward.

Kuda yang berjumlah tuiuh ini disepakati keberad^annya. Imam Abu

Abdullah Muhammad bin Ishaq binJamaah Asy-Syaf i merangkum nama

kuda-kuda itu dalam sebuah bait syait:

Dan kuda bernama Sakb, Luhaif Sabhah, Zharib,
Lizaz, Murtajaz, dan Ward, semuanya punya rahasia

Bait syait ini disampaikan kepadaku oleh putra Imam Abu Abdullah

yang bernama Imam Izzuddin Abdul Aziz Ab:u Amr. Semoga Allah

memuliakannya dengan ketaatannya.

Ada yang berpendapat, beliau memiliki lima belas kuda lainnya. Namun,

hal ini diperselisihkan para pakar sejarah. Pelana kudanya diisi dengan

dengan sabut pohon kurma.

Beliau memiliki bighal (persilangan antair^ kuda dan keledai) yang

bernama Duldul, berwarna kelabu, yang dihadiahkan Raja Al-Muqauqis.

Beliau juga memiliki bighal lain yang betnama Fidhdhah. Bighal ini

dihadiahkan Farwah Al-Judzami. Beliau memiliki brghrl kelabu lain yang

dihadiahkan penguasa Ailah, juga bighal latn yang dihadiahkan penguasa

728 Al-Futusiyah Q2-23).
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DaumatuJandal. Ada yang mengatakan, Raja Negus menghadiahkan kepada

beliau sebuah bighal yang beliau tunggangi.

Binatang tunggangan beliau dari jenis keledai bernama Ufair, wafflrrrryz

kelabu, dihadiahkan Al-Muqauqis, raja Mesir kala itu. Beliau juga memiliki

keledai latn yang dihadiahkan Famah Al-Ju&ami. Ada yang mengatakan,

bahwa Sa'ad bin Ubadah memberi beliau seekor keledai dan beliau menung-

gaJ]gnya.

Binatang tunggangan beliau dari jenis onta ada yang bernama Qaswa'.
Ada yang berpendapat bahwa dengan onta inilah beliau berhijrah ke

Madinah. Onta lainnya bernama Adhba' danJad'a. Kedua onta ini tidaklah

terbelah telinganya (adhab) dan tidak dikudung hidungnya (jad'a). Itu
hanyalah nama belaka, tidak terkait dengan sifat kedua onta tersebut. Ada

yang mengatakan onta tersebut memiliki belahan pada telinganya, sehingga

onta tersebut dinamakan adbba'. Apakah Adhba' dan Jad' aitu adalah n ma

bagi satu ekor onta ataukah dua ekor onta? Unnrk menjawab pertanyaan'tri,

para pakx sejatah memiliki pendapat yang berbeda. Adhba' adalah narna

sebuah onta miliki Rasulullah ffi yang tidak terkalahkan. Kemudian datanglah

s eotang Arab pedalaam 
^n 

y 
^flgmenunggan 

g ontafiy a yang bernama Qaud.

Onta milik si baduwi ini kemudian mengalahkan Adhba'. Peristiwa ini

menyebabkan kaum Muslimin merasa terganggu. Melihat keadaan itu,

maka Rasulullah ffi bersabda, 'Adalah kepastian dari Allah, setiE kali Dia

meninggikan saatu hal duniawi, pa$ilab Dia rendahkan.'n2e

Dalam perang Bada4 Rasulullah,ffi mendapa t harta pampasan perang

berupa seekor onta yang bern^ma Mahriyah. Onta itu miJikAbuJahal,pada

hidungnya terdapat semacam anting yang terbuat pemk. Pada perianiian

Hudaibiyah, beliau menyembelih onta itu. Hal itu beliau lakukan demi untuk

membuat iri kaum musyrik.T3o

Rasulullah ffi memiliki 45 ekor onta untuk diperah susunya. Beliau

729 D;fiwaya*an Al-Bul<hari (6501) dalam pembahasan tentang riqaq, bab "bersikap tendah hati." Diriwayatkan
pula oleh Abu Dawud (4802) dalam pembahasan tentang adab, bab "dibencinya sikap tinggi hati dalam suatu

perkata."

730 Diriwayatkan Abu Damd (1749) dalam pembahasan tenta.ngrnanasit bab penyembelthzn hadlu.Dttrwya,tJrc:rr

pula oleh Ahmad (1/261).
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memiliki onta Mahriyzhyangdikirim kepada beliau oleh Sa'ad bin Ubadah.

Onta itu berasal dari Bani Aqil.

Rasulullah ffi memiliki 100 ekor kambing. Beliau tidak ingin menambah

i"rrrl"h kambingnya. Setiap kali kambingnya beranak, beliau menyembelih

kambing lainnya. Beliau juga memiliki 7 kambing lain yang digembalakan

Ummu Aiman.

Pakaian Nabi #
Rasulullah ffi memiliki sorban yang disebut sebagai Sahab. Sorban itu

petnah beliau semat}an kepada Ali. Beliau memakai sorban itu, dan pada

bagian bawah sorban beliau memakai peci. Kadang beliau memakai peci

tanpa dilengkapi dengan sorban. Kadang juga memakai sorban tanpa peci.

Jika beliau memakai sorban, beliau sedikit menurunkan sorbannya hingga

ke bahu. Hat ini diriwayatkan Muslim dalam l<ttab Sbaltib Muslin, dad Amr
bin Harits, iaberkata, "Aku melihat Rasulullah ffibenda di atas mimbar.

Beliau memakai sorban hitam, kedua ujung sorban itu beliau turunkan

sedikit hirgg, ke bahu."731

Muslim juga meriwayatkan,daiJabfu bin Abdultah, bahwa Rasulullah

hadits Jabit tidak disebutkan kata "ujung sorban." Hal ini menunjukkan

bahwa beliau tidak selalu menurunkan uiung sorban hirgg" bahu. Ada yang

meriwayatkan, bahwa beliau memasuki kota Makkah dalam keadmn sudah

siap berperang, sementara beliau memakai nigbfaltt pada kepala beliau.

Beliau mengenakan nigbfar dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan

keadaan.

Guru kami, Syaikh Abul Abbas Ibnu Taimiyah-semoga AIIah

mensucikan tohnya di surga-menyebutkan dengan bahasa yang indah

sebab-musabab Nabi ffi memiliki uiung sorban. Yaitu, beliau meng enakannya

731 DiriwayatkanMuslim(453/1359)dalampembahasantentangibadahhaii,bab"bolehnyamemasukiMakkah
dengan tanpa memakai pakaian ihram."

7 32 Dnslry*kanMuslim (451 / 1458).

733 Mighfar^dalah pelindung kepala, semacam helm, yang dikenakan dalam peperangan, Penj.
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pada suatu pag di Madinah seusai bermimpi melihat (Allrh) Rabbul \zzah

Tabaraka aa Ta'ala. @alam mimpi itu) Allah berfirman, "Hai Muhammad,

tabakab engkaulang diperebatkan para nalaikat?" Aku Qlabi) berkata, 'Aku
tidak tabu."MakzAllah meletakkan tangan-Nya diantara dua bahuku. Aku

pun menjadi tahu apa yang berada di antara langit dan bumi... dst. Hadits

ini disebutkan dalam kitab At-Titmidzi. Ketika Al-Bukhari dttartya tentang

hadits 1ni, ia menjawab, "Shahih."73a Guru kami mengatakan, "Sejak itu,

beliau mengulurkan uiung sorban hinggabahtnya. Dan, ini adaJah salah satu

ilmu yang disalahkan Iisah dan hati orang-orang bodoh. Aku tidak melihat

manfaat penetapan ujung sorban ini untuk selain beliau."

Rasulullah ffi mengenakan baju gamis, dan baju seperti in adalzhyang

paling beliau sukai. Panjang lengan gamisnyameflc p^tpergelangan tangan.

Beliau mengenakan jubah dan fantj, yaitu sejenis pakaian luar (rompi).

Dalam perialanan,beliau mengenakan jubah yang berlengan sempit. Beliau

juga mengenakan sarung dan selendang. Al-l7aqidi mengatakan, "Selendang

beliau berupa bardahTit dengan paniang mencapaenam hasta dan 3 iengkal.

Sarung beliau adalah kain tenun dari Oman, dengan paniang4hasta dan1.

jengkal, dengan lebar 2 hasta dan 1 jengkal.

Beliau mengenakan hullahTr6 merah. Hullah adalah sarung sekaligus

selendang (baju terusan). Adalah salah orang yang menganggapbahv'ra hullah

berwarna merah total tanpa dicampur dengan warn lalrn. Halkh merah

adilah dua burdah dari Yaman, dipintal dengan benang-benang metah dan

hitam. Hullah ini sama jenisnya dengan halkb lain dad Yaman. Ia disebut

hullah menh karena dominannya benang merah, katena warna merah total

sangat dilarang. Dalam l<ttab SbabihAl-Bakhari disebutkan bahwa Rasulullah

ffi melarang or^ngmemakai mitsarah merah.137

Abu Dawud menyebutkan hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa

Nabi ffi melihat raitbahT)8 yang berwarnaingga. Kemudian beliau betsabda,

734 Diriwayatkan At-Tirmidzi (3235) dalam tafsir Al-Qur'an, bab "bagian dari surat Shid." Dia mengatakan,

"Hadits ini hasan-shahih."

735 Kain bergads yang digunakan untuk menyelimuti badan, Penj.

736 Bziuyargmenutupi seluruh anggota badan, Penj.

731 D:nway*kan Al-Bukhad (5849) dalam pembahasan tentang pakaran, bab mitsatah hamra'. Mitsarah adalah

penutup pelana yang tetbuat dari sutra, dan hamra' berarti metah, Penj.

738 Baju seperti selimut. Penj.
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"Raitbah @akabyng kalian pakai ini?" .Aku tahu apayang tidak beliau sukai.

Aku pun menemui keluargaku saat mereka menyalakan perapian. Aku pun

melempar raitbah-ktke dalam kobaran api. Keesokanharinya,aku menemui

Rasulullah ffi. Beliau bertanya, "tYahai Abdullab, apakah yng kaulakukan

terhadap raitbah-mu?" Aku pun meflceitakan 
^pa 

yang telah aku lakukan.

Beliau bersabda, "Kenapa tidak kaubeikan kepada salah seorang keluargamu,

karena raithab itu bokb dipakai perenpilan."71e

Muslim menyebutkan hadits dari Abdullah bin lJmar, "Nabi ffi
melihatku memakai dua kain yang berwarna ingga. Beliau bersabda, "Ini

adalah b@u orang kafr makajangan dipakai."7aq

Muslim meriwayatkan bahwa Ali berkata, "Nabi ffi melanng (.rta)

memakai baju yang berwarna jinggai'74l Dari sini diketahui bahwa kain

itu hanya dicelup dengan pewarna merah (fingga = kuning kemerah-

merahan, Ed). Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa pa:;r. sahabat

menyertai Rasulullah ffi dalam suatu perjalanan jauh. Beliau melihat

binatang tunggangan mereka diberi kain penutup yang mengandung

benang-benang berwarna merah. Rasulullah ffi p* bersabda, "Ingatlab,

menurutku uarfla nerab ini membuat kalian sakit." Kami pun bergegas berdiri

karena mendengar Rasulullah 6 tersebut, sampai-sampai sebagi^n onta

kami lari. Kami mengambil baju penutup binatang itu dan melepaskannya.

Diriwayatkan Abu Dawud.7a2

Bolehkah memakai baju dan pakuan dari bulu domba dan lain-lain

yang berwarna merah? Dalam hal ini, dipedukan pertimbangan, namun

dihukumi sangat makruh. Bagaimana mungkin Nabi diduga memakai

pakaian yang merah total? Sama sekali tidak,karenaAllah telah melindungi

beliau danyang demikian. Hanya saia, ada kerancuan dalam istilah "bullab

merz,h." Wallahu a' larn.

739 Diriwayatkan Abu Damd (4066) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "pakaian yang berwarna merah."
740 Diriwayatkan Muslim (27/2077) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "Nabi melatang lakiJaki memakai

baju yang diberi pewatna kuning."
741 Diriwayatkan Muslim (27/2078) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "Nabi melarang lakiJaki memakai

baju yang diberi pewarna kuning"
7 42 Dnwzy*krn Abu Damd (4070) dalam pembahasan tentang pakaian, bab pakaian berwarna merah. Hadits

ini dipandang dha'if oleh Al-Albani.
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Beliau memakai pakaian khanisbabrc y*g berenda dan sederhana.

Beliau juga mengenakan pakzlLor, berwarna hitam. Beliau juga memakai

pzkzirn dari kulit binatang yang bag1an tepinya diiahit dengan benang

sutefa.

Imam Ahmad dan Abu Dawud medwayatkan dengan sanad mereka

betdua dariAnas bin Malik, bahwa taja Romawi memberikan hadiah kepada

Nabi ffi berupa mustaqabT4 berbahan sutera tipis, dan beliau memakainya.

Seakan-akan aku bisa melihat kedua tangan beliau bergoyang-goyang.Tas

Al-Ashmu'i mengatakan, "Mustaqah adalah baju dari kulit binatang yang

berlengan sangat paniang." Al-Khathabi mengatakan, "Mustaqah ini

mungkin dijahit dengan benang sutra tipis, karcna baju dad kulit binatang

itu sendiri tidaklah berbahan sutera (murni)."76

Rasulullah ffi membeli celana. Menurut keterangan yangnyata,beliau

membelinya untuk dipakai senditi. Lebih dari satu hadits menceritakan

bahwa beliau memakai celana. Danpansahabat juga memakai celana setelah

mendapat izrn dan beliau.

Beliau memakai sepatu. Juga memakai sandal yang b ernama T asumah.

Beliau juga memakai cincin. Banyak iwayathadits yang menyebutkan

keterangan yang berbeda, apakah beliau memakainya pada taigan kanan

ataukah kiri. Semua hadits tersebut memiliki sanad yang shahih.

Beliau memakai topi baja yang dinamakan kbudqab. Behau iuga
memakai perisai yang dinamakan 4zrdiyab. Pada peraflg Hunain, beliau

tampak mengenakan dua rangkap baiu besi.

Shahih Muslim menyebutkan sebuah hadits dari Asma binti Abu

Bakar. Asma' mengatakan, "Ini adalah jubah Rasulullah ffi." Kemudian

Asma mengeluarkan sebuah jubah pakaian luaran ala kisra, yang memiliki

sabut dari sutra. Kedua bukaannya juga dibalut dengan sutra tipis. Asma

berkata, "Dulu jubah ini disimpan Aisyah. Ketika ia meninggal, maka aku

Baju yang dijahit dengan benang sutera atau wol.
Baiu dari kulit binatang dengan lengan yang sangat paniang.

Diriwayatkan Abu Da*ud (,1047) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "pakaian yang tidak beliau sukai."

Diri*ayatkan pula oleh Ahmad (3/251). Hadits ini dipandang dha'if oleh Al-Albani.

Maksudnya, bahan sutta tidak mendominasi keseluruhan bahan pakaian.

743

744

745

746
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menyimpannya. Nabi ffi dulu memakainya. Kami mencuci jubah ini untuk

orang-orang sakit, yang dengan (perantaraartya) diharapkan kesembuhan."TaT

Beliau memiliki dua burdab hijau, baju hitam, baju merah berhias bulu-

bulu, dan baju dari rambut.

Baju gamis beliau terbuat dari bahan katun, tidak tetlalu panjang,

juga bedengan pendek. Adapun baju dengan lengan yang sangat lebar dan

panjang, maka baju seperti ini tidak beliau pakar, tidak juga para sahabat,

karena baju yang demikian bertentangan sunah beliau.Jika pun dibolehkan

memakainya,maka ada beberapa pertimbangan,katena memakai baju yang

demikian masuk dalam kategori sombong.

Jenis baju yang paling beliau sukai adalah baju gamis dan jubah. lWarna

yang paling beliau sukai adalah putih. Beliau bersabda, "B@u putih adalab salah

sata baju terbaik kalian, nakapakailah dan kafanilabjenaqab kalian dengan wanla

putih!''4\ Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Aisyah mengeluarkan baju

yang berbulu dan sarung yangkasar Aisyah pun berkata, "Roh Rasulallah

W dicablt saat beliau nenakai dua b/a ini."

Beliau pernah memakai cincin emas, kemudian melemparnya, dan

beliau melarang sahabatnya memakai cincin dari emas, kemudian beliau

mengambil cincin dari perak dan beliau tidak melarangp^r^ sahabat untuk

memakainya. Abu Dawud meriwayatkan hadits bahwa Nabi ffi melarang

beberapa hal, di 
^rtt^ranya 

adalah memakai cincin. Penguasa dikecualikan

dailatanganini. Saya tidak mengetahui bagaimana status dan kondisi hadits

tersebut.Tae Wallahu a'lam.

Rasulullah ffi meletakkan batu cincinnya pada bagSan yang dekat

dengan telapak tangau At-Tirmidzi menyebutkan, jika Rasulullah ffi
memasuki kamar kecil (tempat buang hajat) maka beliau melepaskan

747 D:ulway*kanMuslim (10/2069) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "hatamnya menggunakan wadah

yang terbuat dari emas dan petak, baik untuk laki-laki maupun perempun.
748 Diriwayatkan Abu Damd (4061) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "pakaian berwarna putih."

Ditiwayatkan pula oleh At-Tirmidzi (994) dalam pembahasan tentang ienazrh,bab "kain kafan yang

disunnahkan." Dia mengatakan, "Ini hadits hasan-shahih." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Maifi (472) dabm
pembahasan tentaog ienazah, bab "kain kafan yang distmnahkan." Diriwayatkan pula oleh Ahmad (1/2a\.

7 49 Dnwayatkan Abu Dawud (4049) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "baiu dan gamis." Diriwayatkan
pula oleh Muslim Q4/2080) dalam pembahasan tenang pakaian dan perhiasan, bab "bersikap rendah hati

dalam berpakaian."

t/anii,gial; t"/"q/4u |'a,",ttl Pacolollal 575



cincinnya. At-Tirmidzi memandang shahih hadits ini, sementara Abu Dawud

menyalahkannya.Tso

Tidak ada n'wayatyang merryebutkan bahwa Nabi ,6 memakai pakuan

ienis thailasanTst , ttdakp:ulapan sahabat beliau. Shahib Muslin menyebutkan

hadits dari Anas bin Malik. Dalam hadits itu Anas mengatakan bahwa

Rasulullah ffi menyebut Daiyal. Beliau bersabda, "Bersama Daijal,berangkat

sejumlah 70.000 onngYahudi Ashbihan yang memakai bafu tbailasan."7,2

Anas melihat sejumlah orang yang memakai baju thailasan, maka taberkata,

"Betapa mereka itu mfuip dengan kaum Yahudi Khaibar!" Berdasarkan hal

ini, maka paraulama salaf ataupun khalaf tidakmenyrrkaipakaian semacam

itu. Ini juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-
Hakim dalam l,ttab Al-Mustadrak, darilbnu Umar bahwa Nabi ffi bersabda,

"Barangsiapa nenlerupai suatl kaurn, maka ia adakh bagian dari kaun ;so.tn53

At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi ffi bersabda, "Bukanlah bagran

dari kami zrangJdng menlerupai kaun selain kami.''sa Dalam hadits tentang

hijrah disebutkan, Nabi ffi datangmenemui Abu Bakar di siang hanyang
sangat panas sambil mengenakan penutup muka. Nabi ffi melakukan itu
karcna suatu kebutuhan, bukan karena kebiasaan beliau seperti itu. Anas

menyebutkan bahwa Nabi ,ffi melakukan hal itu-wallahu lflam-untuk
melindungi diti dari sengatan paflas matahari. Selain itu, memakai penutup

muka tidak sama seperti memakai tbailasan.

Pakaian yang umum dikenakan Nabi ffi dan para sahabat adalah

pakaian berbahan katun. Kadangkala beliau memakai pakatan berbahan

wol dan linen. Syaikh Abu Ishaq Al-Ashbahani menyebutkan hadits dengan

sanad sahih dariJabir bin Ay"b.Jabir mengatakan, "Ash-Shaltu bin Rasyid

menemui Muhammad bin Sirin dengan mengenakan jubah, sarung, dan

750 Diriwayatkan Abu Dawud (1 9) dalam pembahasan tentang thaharah, bab "cincin yang di dalarnnya teltulis
nama Allah dan beliau masuk kamat kecil dengan cincin itu." Didwayatkan pula oleh At-Titmidzi (1746)
dalam pembahasan tentang pakaian, bab "ketemngan terkait dengan memakai cincin pada tangan kanan." Dia
mengatakan, "Hadits ini hasan-gharib."

751 Sejenis pakaian luar lakiJaki yang paniang dan memiliki tudung kepala.

752 Dii:xay*kan Muslim (124/2944) dalam pembahasan tentang 6mah dan tanda-tanda kiamat, bab "hadits-
hadits yang betkaitan dengan tema Dajial."

753 Diriwayatkan Abu Dawud (4031) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "memakai pakaian untuk pamet "
754 Diriwayatkan At-Tirmidzi (2695) dalam pembahasan tentang permintaan uin, bab "makruhnya memberikan

isyatat dengan tangan." Ia mengatakan, "Hadits ini sanadnya lemah."
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sorban berbahan wol. Muhammad memandang hal tersebut tidak baik, dan

mengatakan, "Aku menduga banyak kaum yang mefrgenakan pakaian wol
karena berpendapat Isa bin Matyam memakai pakaian seperti ini. Seseorang

yang tidak kupercaya mengatakan bahwa Nabi ffi memakai pakaian berbahan

linen, wol, dan katun, padahal sunah Nabi kita lebih layak untuk diikuti."

Dengan perkataan ini, Ibnu Sirin bermaksud menyatakan bahwa banyak

kaum yang menganggap memakai pakaian wol lebih baik daripada memakai

pakuan dari jenis lain. Lalu, mereka tidak mau mengenakan pakaian dari

jenis lain. Mereka konsisten memakai satu tipe pakaian saja danmemandang

memakai pakatzn tipe lain sebagai perbuatan munkar. Padahal justru

sebaliknya, mewajibkan diri dengan hanya memakai satu ienis dan tipe

pakuan saja inrlah yang disebut kemunkaran.

Yang benar adalahmengikuti jalan yang telah disunnahkan, dianiurkan,

dan dilakuk^n secara kontinyu oleh Rasulullah ffi, yaitu memakai pakaian

sederhana. Sesekali beliau mengenakan pakaian berbahan wol, kadang yang

berbahan katun, dan kadang yang berbahan linen.

Rasulullah ffi memakai bardah khas Yaman, burdah hijau, jubah,

qaba' (jabah luaran), gamis, celana, sarung, selendang, sepatu, sandal,

terkadang mengulurkan ujung sorban ke belakang, dan terkadang tidak

melakukannya.

Beliau juga terkadang membelit sorbannya di bawah rahang.

Jika memakai pakaian baru, beliau menyebut nama pakaian itu, lalu

berdoa, 'Ya Allab, Engkau telah nenganugerabkan gamis ini, atau selendang ini,

atau sorban ini. Aku menohon kEada-Mu kebaikan lang ada pada pakaian ini

dan kebaikanJang diadakan bagirya. Aka berlindung kepadanu dari keburakan

pakaian ini dan dari kebarakanJang diadakan baginla."ss

Beliau mendahulukan tangan kanan saat memakai pakaian. Beliau

memakai pakaian berbahan bulu-bulu hitam, sebagaimana didwayatkan

dalam Sbahih Muslin dariAisyah. Aisyah berkata, "Rasulullah ffip.rg dengan

755 Diriwayatkan Abu Damd (4020) dalam bagian pertama pembahasan tentang pakaian. Diriwayatkan pula
oleh At-Tirmidzi (1 767) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "doa yang diucapkan saat memakai pakaian

baru." Dia mengatakan, "Hadits ini hasan-gharib-shahih." Diriwayatkan pula oleh Ahmad (3/30 dan 50).
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mernakat mirth narahha/56 yang terbuat dari bahan bulu-bulu hitam."lsl Kami

bertanya kepada Anas, "Pakaian apakah yang paling disukai Rasulullah ffi?"
Ia menjawab, "Hibarab."7t8 F{lbarah adilahjenis pakaian burdah khas Yaman.

Pada umumnya, pakaian pan sahabztdari jenis pakaian Yaman, karena lokasi

Yaman dekat dengan negeri mereka. Terkadang mereka memakai pakaian

yang didatangkan dari Syam atau Mesir, seperti pakaian qibathiyangdipintal

dari bahan linen karya suku Qibthi (penduduk asli Mesir).

Dalam Sunan An-Nasa-i disebutkan sebuah hadits dari Aisyah. Dalam

hadits itu disebutkan bahwa Aisyah membuat untuk Nabi ffi sebuah butdah

dari bahan wol. Lalu Nabi ffi memakainya.Tatkalabeliau berkeringat, beliau

mencium aroma wol dan karena itu maka beliau melepaskannya. Beliau

melepasnya karcna tidak meny'ukai aroma tetsebut. Beliau menyukai arorna

wangl.

Dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah

bin Abbas. Abdullah berkata, "sungguh aku telah melihat Rasulullah ffi
memakai bullah yang terbaik."75e

Dalam Sunan An-Nasa'i, disebutkan hadits dad Abu Rimtsah. Ia

berkata, "Aku melihat Rasulullah ffi berkhutbah dengan memakai dua lapis

bardah benvarnahiiat."l 60 Bnrdah hiiau adalah pakaian yang memiliki benang

berwarna hijau, sama seperti hullah merah. Siapa saja yang menganggap

bahwa hullab menh itu berwarna merah total, maka seharusnya ia juga

mengatakan bahwa burdab hijau memiliki watna hijau murni. Tidak ada

yang berpendapat seperti ini.

Bantal Rasulullah ffi dibuat dari kulit yang bag1an dalamnya di isi

dengan sabut pohon kurma. Ada sekelompok orang yang menghatamkarr

pakuan,makanan, dan hubungan intim suami istri dengan maksud bersikap

zuhud dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga kelompok lain yang

,tt V4,"hd^bh""r" 
"p*aianyangterbuat 

drnbthanwol,rurahhaladalahpakaianyangbetgambatontaatau
seienisnya. Menurut pendapat lain, rurahhaladabhpakaian yang betgaris. Wallahu lflam.

757 Dirtsrayarkm Muslim (36/2081) dalam pembahasan tentang pakaian dan pethiasan, bab "bersikap tendah

hati dalam berpakaian."
758 Diriwayatkan Al-Bukhari (5812) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "burdah, hibarah, dan syamlah."

Diriwayatlanpula oleh Muslim (32 /2079) dalarnpembahasan tentangpakaian, bab "NabimelatanglakiJaki
mengenakan pakaia n n a a't hfar "

759 Diriwayatkan Abu Damd (403'f dalam pembahasan tentang pakaian, bab "pakaian kasat "
760 DidwayatkanAn-Nasa'i(5319)dalampembahasantentangpethiasan,bab"memakaipakaianhiiau."
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melakukan hal yang sebaliknya. Mereka hanya mau memakarpakuanyang

mewah, hanyamau menikmati makanan yang enak saja. Mereka tidak mau

memakai pakaian kasar dan makanan yang tidak enak dengan maksud

menyombongkan diri. Kedua kelompok ini menyalahi petunjuk Nabi ffi.

Karenainr, sebagian kalangan salaf mengatakan, "Mereka tidak menyukai

dua jenis pakuan yang mudah dicirikan, yatupakatafly^ngtiogg (mewah)

dan yang rendah (usang)."

Dalam litab Sunan, terdapat hadits dari Ibnu Umar dan dia meng-

alamatkannya kepada Nabi ffi, "Barangsiapa Jang memakai pakaian dengan

maksad agar dikenal (sonbong), nakapada Hai KiamatAlkh akan memakaikan

padanla pakaian kehinaan, kemudian terbakar di neraka.'n6t Orang tersebut

diberi hukuman demikian, karena ia menampakkan kesombongan dengan

berpakaian seperti itu. Lalu Allah menghukumnya dengan memberikan

kehinaan. Sebagaimana Dta memberikan hukuman kepada orang y^ng

memanjangkan pakaiannya dengan bermaksud menyombongkan did, dan

bajunya itu menyapu bumi (saking paniangnya pakaian tersebut). Maka ra

akan tenggelam di dalam bumi samparHai Kiamat.

Dalam kitab Shabih Al-Bukhari dan Shahih Muslin disebutkan hadits dari

Ibnu Umar. Iaberkata,"Rasulullah ffi bersabda, "Barangsiapa mengulurkan

pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada

Haril{iamat."762

Dalam l<ttab Sunan dtsebutkan pula hadits dari Ibnu Umar. Rasulullah ffi
bersabda, "Isbal (rnelebibkan panjang kain dai mata kaki) itu pada sarung ganis,

dan sorban, barangsiapa nengulurkan sesaatu darin-1a karena sombong naka Alkb
tidak akan nelihatrytapada Hai Kiamat.'n63

761 DiriwayatlanAbuDamd(4029)dalampembahasantentangpakaian,bab"pakaiankebesatan."Dirnmlztkan
Ibnu Majah (3606) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "orang yang memakai pakaian terkenal."
Diriwayatkan pulaoleh Ahmil Q/92)

762 Diriwayatkan Al-Bukhari (5784) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "barangsiapa mengulurkan
sarungnya dengan tanpa maksud menyombongkan diri." Ditiwayatkan pula oleh Muslim (44/2085)
dalam pembahasan tentang pakaran dan perhiasan, bab "haramnya mengulutkan pakaran dengan maksud

menyombongkan diri."
763 Diriwayatkan Abu Damd (4094) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "batasan ukuran sarung."

Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (5334) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "meng-isbal-kan sarung."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (3576) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "betapakah paniangnya

gamis?"
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Kitab Sunanjuga menyebutkan hadits dari Ibnu Umar. Ia mengatakan,

"Apa yang dikatakanRasulullah W terkutdengan sanrng, juga bedaku pada

gamis."Ttq Demikian pula, memakai baju jelek itu di satu sisi bisa terpuji, dan

sisi lain juga tercela. Memakai baju jelek bisa jadi adalah perbuatan tercela jika

hd itu dimaksudk an agar ia menj adi terkenal (dengan zuhudnya) dan untuk
menyombongkan diri. Sebatiknya, jrkadimaksudkan untuk bersikap rendah

hatr (tawadbn) dan tenang, maka hal tersebut menjadi terpuji. Hal sama

juga berlaku ketika memakai baju yang bagus. Jika hal itu dilakukan dalam

nngka menyombongkan diri, maka perbuatan itu menjadi tercela. Namun,

hd itu menjadi terpuji, jika dilakukan dengan niat untuk memperbagus diri
dan menampakkan nikmat yang telah dianugerahkan Allah.

Dalam Sbabih Muslin, disebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata,

"Rasulullah ffi bersabda, 'Tidak akan nasuk srlrga lrangJang di dalan batinla

terdapat ktsonbongan (nuk) sekecil semut kecil. Dan, tidak akan masuk neraka

oranglatgdi dalan batinla terd@at keirzanan (neski) seringan senut kecil."Maka,

berkatalah seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, aku senang jika pakaianku itu
bailq dan sandalku baik juga. Apakah hal ini termasuk kesombongan?" Maka,

Rasulullah ffi menjawab, 'Tidak. Allab itu indah dan Dia nenlukai keindaltan.

Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandangrendab orang(lain).'n65

Bahan Makanan Rasulullah

Dalampersoalatmakanan, Nabi ffi tidakmenolak makanan yang telah

ada,dzntidak meminta yang tidak tersedia.Jika disajikan makanan yangbaik,

beliau pasti memakannya.Jika beliau tidak menyukumakanan (yang halal),

maka beliau meninggalk anrty^,narnun tidak mengh arumkannya. Beliau tidak

pernah mencela makanan.Jika beliau menyrrkai, maka beliau memakannya.

Jika tidak menprkai, beliau meninggalkannya. Contoh, beliau tidak memakan

d^grg biawak gtrtun (dhabb -edt) yang masih asing bagi beliau, namun

beliau tidak mengharamkannya bagl umat. Bahkan, Sahabat memakan

764 Dnslayatkar:AbuDamd(4095)dalampembahasantentangpakaian,bab"batasanukuransarung."
765 Didwayatkan Muslim (91/14-f dalam pembahasan tentang iman, bab "hatamnya sombong dan penjelasan

tentangnya."
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daging biawak itu di atas tempat makan beliau, dan beliau menyaksikannya.

Beliau makan manisan dan madu, dan beliau menyukai dua jenis

makanan ini. Beliau makan drgr.g (onta atau kambing) yang disembelih,

domba, ayam, cumi-cumi, d^grrg keledai liar, kelinci, makanan laut, daging

bakar, rathab fturma muda) dan tamar Q<txma matang). Beliau minum susu

murni dan susu campuran. Beliau makan tepunggandum, dan minum madu

dengan campuran ait Beliau minum jus kurma. Beliau makan kbuqairah,yutu

sup yang dibuat dari campuran susu dan tepung. Beliau makan mentimun

bersama dengan ruthab. Beliau makan keju. Beliau makan kurma bersama

toti, roti bersama otka, tsaridyaitu roti yang dicampur dengan dugtg. Beliau

makan roti bersama ihalah, yaitu wadak (lemak), atau sejenis lemak cair. Beliau

makan hati yang dibakar dan dendeng. Beliau makan dan meny'ukai buah

labu manis yang dimasak. Beliau makan makanan yang direbus. Beliau makan

bubur roti dengan mentega. Beliau makan keju, roti dengan minyak. Beliau

makan semaflgka dengan ruthab. Beliau makan kutma dicampur dengan

keju dan beliau suka makanan ini. Beliau tidak pernah menolak makanan

yang baik, dan tidak memaksakan untuk mendapatk^nfiy^. Beliau makan

makanan yang mudah didapat. Saat berada dalam kondisi kekurangan, beliau

bersabar, bahkan untuk menahan lapar beliau mengikat batu-batu kecil pada

perutnya. Beliau memperhatikan bulan sabit, dan tidak menyalakan api di

rumahnya. Sebagian besar makanan beliau dihidangkan di lantai, dan lantai

inrlah yang berfungsi sebagai meja makan.

Beliau makan dengan menggunakan ttga ian, dan menjilati jari itu

setelah selesaiu makan. Inilah caramakanyang pating baik. Sementara orang

yang sombong makan hanya dengan menggunakan satu iari. Orang yang

rakus makan dengan menggunak an lima jai, bahkan menggunak an telapak

tangan. (Nlesti dibedakan antar^yang makan korma atau roti dengan makan

nasi. Makan nasi tidak mudah memakai ttgaiair-edt.).

Beliau tidak makan sambil bertelekan. Bertelekan itu ada tiga macam.

Pertama bertelekan di atas pi.gg"l (-iti"g). Kedua, duduk dengan kaki

bersilang di bawah paha. Ketiga, bertelekan pada salah satu tangan, sementara

tafigaflyang lain digunakan untuk makan. Cara ketiga ini adalah tercela.
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Rasulullah ffi memulai makan dengan mengucapkan basmalah, serta

membaca Alhamdulillah setelah selesai makan, yaitu: "Segala puji harryabagS

Allah, pujian yangbanyak dan baik lagi diberkahi,ymgtidak membutuhkan

makhluk, yang tidak ditinggalkan, yaflg semua makhluk membutuhkan

Tuhan kaqi."766

Barangkali beliau mengucapkan:"Segala puji Dzat yang memberikan

makan, dan tidak G"t"h) diberi makan, yang memberikan kepada kami
nikmat-Nya lalu menunjuki kami, yang memberi kami makan dan minum,

dan setiap ujian baik yang diujikan kepada kami. Segala puji bagi Dzatyang
memberikan kami makan dan minum, dan memberi kami pakatan yang
menutup aurat kami, yang menunjuki kami (sehingga kami bebas) dari
ketersesatan, yang memberikafl kami penglihatan (sehingga kami bebas) dari

kebutaan, yang memberikan kami keutamaan di atas makhluk-makhluk-Nya.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam semest^."767 Barangkali beliau
juga memb aca: "Segala puf i hanya bagi Alah yang memberikan makafl dan

minum, serta membolehkannya."T6s

Selesai makan, Nabi ffi menjilati jarl.-jari beliau. Kala itu, masyankat

Arab tidak memiliki sapu taflgan yang digunakan untuk mengelap tangan,

dan meteka tidak terbiasa mencuci taflgan r.tirp kali selesai makan.

Beliau seringkali duduk di saat sedang minum. Bahkan, beliau
memberikan peringatan keras untuk tidak minum sambil berdiri.T6Terkadang

beliau minum sambil berdiri.770 Ada yang me ngatakanbahwa beliau minum
sambil berdiri dengan maksud menghapus pelarangan minum sambil berdiri.
Ada juga yang berpendapat, beliau melakukan hal tersebut dengan tujuan

766 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5458,5459) dalam pembahasan tentangMakanan, bab "Doa yang dibaca
Rasulullah B setelah selesai makan." Abu Dawud (3849) dalam pemb ahasan tentang Makanan,bab "doa yang
dibaca selesaimakan". At-Titmidzi (3452) dalampembahasantentangMagaiMuanDo4btb-Doayangdibaca
selesai makan." Ibnu Maiah (3284) dalam pembahasan tentzngMakzrct,bab "Doa yzng dibaca setelah makan."

7 67 Mau,aidaqZhan'att (1352) dalam pembahas tn tentang Makanaz, bab "Doa yang dibaca setelah makan dan
minum."

768 Diti*zyatkan oleh: Abu Dawud (3851) dalam pembahasan tentang makanan, bab "Doa yang dibaca saat akan
makzn. Mapai d A{- Z ban'an (1 351).

769 Diriwayatlan oleh: Muslim (1 12 / 2024) dilampembahasan tentang minum, bab "makruhnya minum sambil
berdiri." Abu Dawd (371'f dalam pembahasan tentang minum, bab "minum sambil betdiri." At-Tirmidzi
dalarn pembahasan tentang minum, bab "minum sambil berdiri." Ahm 

^d 
Q / 199)

770 Diriwayatkan oleh: Al-Bukhari (5615) dalam pembahasan tentang minum, bab "minum sambil berdid." Abu
Dawud (3718) dalam pembahasan tentangminum, bab "minum sambilberdrri."
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memberikan pengajaran tentang bolehnya minum dengan duduk dan

juga dengan berdfui. Yang benar adalah-lfallahu v'1711- beliau minum

dengan berdiri karena saat itu beliau sedang memiliki uzur (halangan) yang

menyebabkan beliau sulit untuk minum sambil duduk. Konteks kisah

tersebut memperkuat pendapat ini. Sesungguhnya saat itu beliau datang

ke Sumur Zamzam, sementara orang-orang sedang minum di sana. Maka

beliau pun mengambil gay'ung asr, dan minum sambil berdid.

Pendapat yang benat dalam masalah ini (menurut penulis--edt.) adalah:

bahwa minum sambilberdiriitu dilarang, namrul tetap membolehkan minum

sambil berdiri bagi yang berhalangan untuk duduk. Demikianlah kesimpulan

dari berbagai hadits yang berkaitan dengan masalah ini. ri7allahu lflam.

Di saat beliau minum, beliau menyodorkan minuman kepada orang

yangberada di sisi kanan beliau, meski orang yang berada di sisi kiri beliau

umurnya lebih tua daripada orang yang betada di sisi kanan beliau.77l

Rumah Tangga Rasulullah

Dalam hadits shahih dari jalur Anas S, Rasulullah ffi betsabda, "Aku
mencintai dad utusan dunia kalian ini yaitu wanita dan wewangian (parfum),

dan dijadikan kesenanganku ada dalam shil^t."772Ini adalah redaksi hadits

yang benar. Ada yang meriwayatkan dengan redaksi, "Aku meencintai dari

rrusan dunia katan ini tiga hal." Orang yang meriwayatkanredaksi ini telah

melakukan kesalahan. Rasulullah ffi tidak mengatakan "pada igahal",karena

shalat bukanlah tetmasuk rrusan dunia. Wanita dan wewangian adalah di

antar^ hal dunia yang disukai oleh beliau. Beliau juga menyapa semua istri

beliau setiap malam.

Beliau dianugerahi kemampuan 30laki-laki dalam masalah jimak dan

lainnya. Dan Allah membolehkan sebagian hal itu untuk beliau, dimana hal

yang sama tidak dibolehkan bagi umat beliau (yaitu menikahi wanita lebih

dari 4 orang -edt.).

771 Dinwryatkanoleh:Al-Bukhari(5612)dalampembahasantentangminuman,bab"minumsusudanair."
772 Dinwayalkzn oleh: An-Nasa'i, (3939) dalam pembahasan tentang akhlak dalam memperlakukan wanita, bab

"mencintai wanita,." Ahmad (3 / 128)
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Beliau membagi waktu menginap dan nafkah kepada istri-istrinya.

Adapun dalam halyzngberkaitan dengan membagi cinta, beliau bersabda,

"Ya AIIah, inilah yang aku sanggup lakukan, maka janganlah Engkau

mencelaku untuk sesuatu yang aku tidak sanggup melakukan."113 Adayang

mengatakan, bahtxra lang tidak sangup dilaku kan Rasalu llah adalah berbuat

adil dalam cinta dan jimak. Oleh karenaitu, seorang suami tidak diwajibkan

memberikan kesamaan pada istri-istrinya dalam urusan cinta dan jimak,

karena hal iru adalahbaglan yang tidak sanggup untuk dilakukan. prusan
cinta memang relatif, sesuai perasaan suami. Tetapi masalah jimak adeJah

bag1an dari kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sehingga hal itu
berlaku ketentuan bersikap adil. Jika tidak adil dalam urusan jimak, ia

beresiko terjadi konflik dan perselisihan -edt.).

Apakah beliau diwajibkan melakukan pembagian, ataukah beliau

diizinkan untuk mempergauli mereka tanpa melakukan pembagian? Dalam

menjawab masalah ni,pata fuqaha terbagi dalam dua kelompok pendapat

yang berbeda.

Beliau adalah sosok yang paling banyak memiliki istri di antar^ umzt
ini. Ibnu Abbas berkata, "Menikahlah, karena oraflgterbaik dalam umat ini
adalahonngy^ttgpaling banyak memiliki istri."TTaBeliatmenceraikan istri,

dan merujuknya. Beliau mengucapkan Ila'TTt dengan batas waktu sebulan,

dan beliau tidak pernah mengucapkankata Zhihan776 Maka salahlah orang

yang mengatakan bahwa Rasulullah ffi pernah men-qhihar istrinya. Saya

menyebutkanhal ini unruk menunjukkan kesalahan fatalyang dilakukan

otang yang berpendapat demikian, dan menisb atkannyakepada orang (nabi)

yang dibebaskan Allah dad kesalahan.

Rasulullah ffi mempergauii istrinya dengan sikap dan akhlak yang mulia.

Beliau mengizinkan Aisyah bergabung dengan anak-anak kaum Anshar

773 Ditwayatkan Abu Dawud (2734) dalampembahasan tentang Nikab,btb "Cara membagi tethadap pata
istri." At Tirmidzi (1140) dalam pembahasan tentang Nikah,bab"Kecenderungan seorang suami terhadap
istri tertentu." Ibnu Majah (1971) dalam pembahasan tentangNikah,bab"Cara membagi terhadap pata istri."
Hadits ini dinilai lemah oleh Al-Albani.

774 D:tnttayxkznAl-Bukhari(5069)dalampembahasantettangPenikahan,bab"Banyaknyajumlahistri."
775 Sumpah untuk tidak mendekati dan menggauli istri. Peni.

776 Uctptn seomng suami kepada istednya, sepetti: "Bagiku engkau adalah sepeti punggung ibuku." Dengan
betkata demikian, seolah ia betkata, "Engkau hatam bagiku." Ucapan ini dalam tndisi masyarakat )Vab bisa
bedmplikasi cerai. Penj.
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untuk bermain. Beliau menuruti keinginan Aisyah selama keinginan tersebut

tidak dilarang oleh Syariat. Saat Aisyah minum dengan menggunakan suatu

wadah (gelas), maka beliau mengambilwadah itu,lalu beliau menempelkan

bibir beliau pada gelas bekas bibir Aisyah, lalu beliau minum. Saat Aisyah

menggigit nrlang yang masih menyisakan d"grg, beliau mengambil nrlang

itu, Ialu menempelkan bibir beliau pada tulang bekas bibit Aisyah. Beliau

suka bertelekan di pangkuan Aisyah. Beliau juga membaca Al-Qur'an di

saat beliau merebahkan kepala di pangkuan Aisyah. Saat Aisyah sedang

haid, beliau menyrrruh Aisyah agar memakai sarung, lalu mencumbunya.

Beliau juga mencium Aisyah saat beliau sedang berpuasa. Salah satu tanda

kelembutan beliau terhadap keluarga, beliau mengizinkan mereka untuk

bermain. Beliau mengajak Aisyah melihat orang-orang Habasyah yang

sedang bermain di Masjid beliau. Dengan bergelayutan di pundak beliau,

Aisyah melihat mereka bermain. Sebanyak dua kali, beliau mengalahkan

Aisyah dalam lomba be\ilan cepat dalam suatu perialanan. Pernah suatu

saat, Rasulullah dan Aisyah berdorongan saat keluar rumah.

Saat hendak bepergian, beliau mengundi para istrinya. Siapa sajayang

mendapatkan undian, makaia dtajakpergi bersama beliau, dan tidak mem-

berikan sesuatu padayanglain. Mayoritas ulama menyetuiui pandangan ini.

Beliau bersabda, "Sebaik-baik kaiian adalahyang (berbuat) terbaik pada

(alil) kebarganya. Dr afltara kalian, aku adalah yang berbuat terbaik kepada

keluargaku."777

Kadangkala beliau merentangk^ttaflgafluntuk sebagian istri beliau di

hadapan istri-istri y ang lain. 77 I

Selepas Shalat Ashar, beliau berkeliling ke rumah para istri. Beliau

mendekat kepada mereka dan mencari tahu tentang keadaan mereka. Saat

malam datang,beliau pergr ke rumah istri yang mendapatkan giliran malam

itu, dan beliau mengkhususkan malam itu untuknya. Aisyah berkata, "Beliau

tidak mengistimewakan salah satu dari kami di atas yang lainnya. Hampir

777 Dtnway*kanAt-Tirmidzi(3895)dalampembah^s ntentangMvdJdtHidupNabi,bab"Keutamaanparaistri
Nabi 6." Ia mengaakan hadis inihaseLn-ghetnb.MaamidtqZhan'at (7312) dalam pembahasan tentangNikah,
bab "Mempergauli istri."

778 DiriwayatkanMuslim(46/7462)dalarnpembahastntentargMerltstriAnak,bab"Membagiwaktudiantara
para istti."
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setiap hari beliau mencari tahu tentang keadaan kami. Beliau mendekati

setiap istri tanpa melakukan hubungan iitrL, sampai beliau bertemu dengan

istri yang mendapatkan giliran, dan beliau pun bermalam di rumah istri yang

mendapatkan giliran ifr .)'7 
7 e

Beliau membagi waktu bermalam untuk kedelapan istri beliau, dan

yang ke sembilan tidak mendapatk an bagpan. Dalam S h a bi b M u s li n, menurut

perrryztaan Atha'illah, disebutkan bahwa istri yang tidak mendapatkan

giliran adalah Shafiyah binti Huyai.780 Inilah kesalahan yang dilakukan oleh

Atha illah ,+i,8. Yang benar adalah,istri yang tidak mendapatkan giliran adalah

Saudah. Tatkalz Saudah sudah berusia fiia, dia menyerahkan gjhrannya

untuk Aisyah.

Beliau datang kepada Aisyah padahaiyang menjadi gilfuannya. Selain

itu, beliau datang kepada Aisyah pada hari yang menjadi gilitan Saudah.

Sebab kesalahan yang dilakukan Atha illah adalah, bahwa 
-Wallahu 

a'larn-
Nabi melihatdalam diri Shafiyah ada sesuatu. Karena itu, Shafiyah berkata

kepada Aisyah, "Maukah engkau membantuku untuk membuat Rasulullah

menjadi ridha? Aku akan memberikan giliranku kepadamu."

Aisyah menjawab, "lya, aku mau." Kemudian Aisyah duduk di sisi

Rasulullah & pada hari yang menjadi giliran Shafiyah. Melihat hal itu,

Rasulullah ffi bersabda, "Menjauhlah dariku, wahai Aisyah! Sesungguhnya

hari ini bukan giliranmu."

Aisyah menjawab, "Ini adalah anugerah Allah yang diberikan-Nya

kepada siapa saja yang Dia kehendaki." Lalu Aisyah menjelaskan sebab

yang melatar-belakanginya untuk melakukan hat itu. Mendengar penielasan

Aisyah, Nabi pun memberikan ridhanya.781

Shafi yah menghibahkan gilirann y a kepada Aisyah karena suatu alasan

khusus. Jika tidak karena alasan ini, maka Rasulullah ffi membagi harinya

hanya unnrk ketujuh istri beliau, dan pendapat ini bertentangan dengan

779 DiriwayatkanAbuDamd(2135)dalampembahasantentangNikab,bab"Membagiwaktudianataparaistri."
780 Diriwayatkan Muslim (51 / 1465) dalam pembahas 

^n 
tentang Menytti Anak,brb "Bolehnya memberikan

giliran kepada yang lain karena sadar didnya betmasalah."

781 Diriwayatkan Ibnu Majah (1973) dalam pembrh*rn tentargNikah, bab "Istti memberikan harinya kepada

suami."
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hadits shahih yang menyatakan bahwa hari-hati beliau dibagi untuk

kedelepan istri beliau. Wallahu lflam.

Hal yang sama terjadi pada seorang suami yang memiliki beberapa

istri. Salah istrinya memberikan hari gilitannya itu kepada istri yang lain.

Kemudian dia menggilir salah saru istrinya inr selama dua had berturut-

turut, di mana hari p ertam^ adalahgiliran aslinya dan hari kedua adalah hari

pemberian dari istri yang lain, padahal gilir^nyatgdihibahkan itu tidak jatuh

tepat setelah giliran asli. Bolehkan sang suami melakukan hal ini? Ataukah

ia memberikan istri giliran tambahan kepada istri yang diberi hibah itu

sesuai dengan hariyangmenjadi hak istti yang memberikan hibah? Untuk

menjawab pefianya;an ini, pata ulama terbagi dalam dua kelompok, yaitu

kelompok Ahmad dan kelompok imam lunnya.

Rasulullah ffi mendatangi istrinya pada akhir malam ataa awal malam.

Jika beliau mendatangi istri pada awzlmalam, barangkali beliau mandi lalu

tidur, dan barangkali wudhu saja lalu langsung tidur.

Abu Ishaq As-Sa'bi menyebutkan nwayat dari Al-Aswad, danAisyah,

bahwa barangkali beliau langsung tidur dan tidak menyentuh air.Ts2Menurut

para imam ahli hadits, i'wayat ini salah. Kami telah menjelaskan hal ini

secara panjanglebar dalam lrltab Tahd{b SunanAbi Dawud, dan kami telah

menj elaska n i I lah dan n r s1 ki lah-nya.

Beliau menggilit istrinya dengan satu mandi saja. Dan, barangkali

mandi setiap kali membedkan giliran istri-istri beliau, dan melakukan ini dan

itu. Jika beliau pulang dari suatu perjalanan, beliau tidak mengetuk pintu

kamar istrinya di tengah malam, dan beliau melatang umatnya melakukan

hal itu.783 (Sebenarnya, sifatnya bukan "melatangj' tetapi menganjurkan.

Tidak ada lanngan masuk rumah sendiri saat malam hari. Hanya kalau

khawatit mengganggu isteri dan keluarga, sebaiknya tidak datang saat

malam hari -edt.).

782 DidwayatkanAbuDawud(228)dalampembahastnTbaharab,btb"BerjunubdanmengakhLkanmandi."At
Tirmidzi (118) dalam pembahasrnTbaharah,brb "Ketetangan tentang iunub sebelum mandi." Ibnu Majah
(583) dalam pembahasanTbaharah, bab "Beliau tidut dalam keadaan iunub dan tidak menyentuh air."

783 Dirivrayatkan Al-Bukhari (1801) dalam pembahasan tentang umrah, bab "beliau tidak mengetuk pintu rumah
istdnyaiikasampaidiMadinah." Muslim 084/ 1928) dalampembahasantentang ntara,h,"mtkrtrryrthrruq,
yang berarti bertamu di tengah malam had dalam suatu p etialanar"
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Tidur dan Bangunnya Rasulullah

Kadang beliau tidur di atas tikar, kadangkala di atas permadani kulit,

kadang di atas alaslantu, kadang di atas lzntai, kadang di atas dipan, dan

kadang menggunakznpakaranhitam. Abbad bin Tamim meriwayatkan dad

p^m r7ny^, "Aku lihat Rasulullah ffi tidur telentang di dalam masjid, beliau

meletakkan kaki yang satu di atas kaki yanglannya."Tsa

Tikar beliau terbuat dair adan (kulit yang telah disamak -Penj.), dan di

dalamnya diisi sabut dari kulit pohon kutma. Beliau memiliki kain kasar yang

dilipat dua kali, dan beliau tidur di atasny^. Pernah kain itu dilipat empat kali,

dan beliau melarang hal itu. Kemudian beliau bersabda, "Kembalikan kepada

kondisinya semula, karcna sesungguhnya Qtpatanempat kali) menghalangiku

untuk melakukan shalat milam."7gs (Hal ini menandakan beliau sangat

serius dalamQfiamal l-^ail, sehingga melipat kain sampai empat lipatan saja

sudah dianggap terlalu empuk, sehingga membuat beliau terganggu untuk

bangun malam-edt.).

Beliau tidur di atas tikar dan berselimut. Beliau berkata kepada para

istri beliau, "TidaklahJibril datang kepadaku sementara aku berada di dalam

selimut salah seoran g dt antota kalian, kecuali saat aku ber adz dalam selimut

Aisyah."786

Bantal beliau terbuat dari kulit dan di dilamnya diisi dengan sabut

pohon kurma. Saat beliau hendak tidur, beliau berdoa:"Dengan nama-Mu,

ya Allah, aku hidup dan aku m d."787

Beliau merapatkan tlngan kemudian meniup kedua telapak tangan.

Saat itu, beliau membaca: pal huwallabu ahad, pul a'udqa bi rabbilfalaq, dan

784 Diriwayatkan Al-Bukhari (475) dalam pembahasan tentang shalat, bab "tidut telentang di dalam masjid dan

menseloniorkan kaki." Muslim (2100) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "bolehnya tidur telentang di
dalam masjid dan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya."

785 DiriwayatkanAt-TirmidzidahmAg-S1ana'il,hlm.218,dalampembahasantentang"tikarRasulullah6."
786 Ditiwayatkan Al-Bukhari (377 5) dabm pembahasan tentang keutamaan para Sahabat, bab "keutamaan

'Aisyah." At-Tirmidzi (3879) dalampembahasan tentangmanaqib, bab "keutamaan'Aisyah." An-Nasa'i (3950)

dalam pembahasan tentang bagaimana mempergauli istri, bab "kecinaan seorang suami pada salah satu istri
melebihi kecintaannya kepada istri yang lain."

787 Diriwayatkan Al-Bukhari (63 1 2) pembahasan D oa-doa,bab "Doe- yang dibaca saat tidu." Abu Dawud (5049)

pembahasarAdab,brb"Doayangdibaca saat hendak tidur."At-Tirmidzi(3417)pembahasan Doa-doa, bab
"Doa yang dibaca jika terbangun di tengah malam."
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pul a'adqu bi rabbin naas.Kemudian dengan kedua taflganyang telah ditiup

tadi, beliau mengusap seluruh 
^nggota 

badan yang bisa beliau usap. Saat

mengusap itu, beliau memulai dengan meflgusap kepala, wajah, dan badan

bagian depan. Beliau melakukan hal itu sebanyak tiga kali.788

Rasulullah ffi tidur -irirg ke kanan, dan meletakkan tangan kanan di

bawah pipi kanan. Kemudian beliau membaca doa:"YaAllah, jagalahkami

dari adzab-Mu saat Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu! "78e

Saat berangkat ke tempat tidur, beliau betkata: "Segala puji hanya bagi

Allah yang telah memberi kami makan, minum, kecukupan, dan tempat

tinggal. Betapa banyak orang yang tidak memiliki penolong dan tempat

tinggal." Disebutkan oleh Muslim.Teo

Muslim juga menyebutkan bahwa Rasulullah ffi saat hendak tidur,

beliau berdoa:"Ya Allah, Tuhan-nya langit dan bumi, tuhan-nya arasy yang

agung. Ya Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, yang menumbuhkan butit

tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, yang menurunkan kitab Tuxat
dan Infil serta AI-Qur'an. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan setiap

makhluk yang memiliki kejahatan yang semuanyabendadalam kekuasaan-

Mu. Engkau-lahyangMaha Awal, daniada sesuatu pun sebelum Engkau.

Engkau-lah yang Maha Akhir, dan tiada sesuatu pun sesudah Engkau.

Engkau-lah yangMaha Zhahk, dan tiada sesuatu pun di atas Engkau.

Engkau-lah yangMaha Bathin, dan tiada sesuatu pun yang tidak Engkau

ketahui. Tuntaskanlah hutangkami, dan bebaskanlah kami dari kefakkan."7el

Saat terbangun di tengah malam, beliau berdoa: "Tiada Tuhan selain

Engkau, Maha Suci Engkza. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon

ampunan kepada-Mu atas dosaku, dan aku memohon rahmat-Mu. Ya Allah,

tambahilah aku dengan ilmu, dan janganlah Engkau belokkan hatiku setelah

788 Diriwayatkan Al-Bukhari (5017) pembahasan l(eilamaatt A/-Q*r'an, bab "KeutamaanLy^t-ay^tya,ng
mengandung doa meminta perlindungan." Abu Dawud (5049) pembahasan bab sebelumnya dan bab yang

sama. At-Tirmidzi (341'f pembahasutDoa-do4btb"TentangomngyangmembacaAl-Qur'an saatakan udur."

789 DiriwayatkanAbuDawud(5405)pembahasanAdab,btb"Doayangdibacamenfelangtidur."At-Tirmidzi
(3398) pembahasan Doa-doa, bab "Doa yang dibaca menjelang tidur." Dia mengatakan, "Ini adalah hadits

hasan-shahih."

790 DiriwayatkanMuslim(64/ 27l})pembahasanDry,€ir,Doa,Tafiat,darlstigbJar,brb"Doayangdibacasaat
akan tidur dan menyiapkan tempat tidur."

791 Didwayatkan Muslim (61 / 2713) dalam kitab dan bab yang sama.
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Engkau memberinya hidayah. Dan, karuniakanlah rahmat kepadaku dari

sisi-Mu, sesungguhnya Engkau-lah Sang Pemberi K^runia."1e2

Saat bangun dari tidur, beliau membaca: "Segala puji hanya bagi Altah

yang menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepada-Nya kami

dibangkitkafl setelah m^i.))7e3 Dan, barangkali beliau membaca sepuluh ayat

terakhfu dalam surat Ali Imran (ayat 1,90-200)sampai selesai.

Lalu beliau membaca: "Ya Allah, bagi-Mu lah segala puji. Engkau

penerang langit dan bumi dan makhluk yang berada di dalamnya. Bag-
Mu lah segala puji, EngkauJah yang menegakkan langit dan bumi, dan

makhluk yangada di dalamnya. Bagi-Mu segala puji, Engkau Maha Benar,

janji-Mu benar, bertemu dengan-Mu itu benar, surga itu benat, neraka itu

benar, para Nabi itu benar, Muhammad itu benar, Hari Kiamat itu benar.

Ya Allah, kepada-Mu kami tunduk, kepada-Mu kami betiman, dan kepada-

Mu kami beserah diri. Kepada-Mu kami bertaubat, dengan hujjah-Mu kami

berdebat, dan kepada-Mu kami berhukum. Maka ampunilah dosa yang telah

aku lakukan (yang telah lalu dan yangakan datang), dosa yang aku lakukan

secara sembunyi-sembunyi dan yangterang-terangan. EngkauJah Tirhanku,

tiada Tuhan selain Engkau."Tea

Rasulullah ffi tidur di awal malam, dan melakukan shalat di akhit

malam. Dan, kadangkala beliau betgadang di awal malam dalam tangka

kemashlahatan ummat. Saat beliau tidur, yang tidur adalah mata beliau,

bukan hati beliau.Jika beliau tidur, tidak ada orangyang membangunkannya

sampai beliau bangun sendid.Jika beliau melakukan ta'ris dtwaktu malam,Tes

beliau tidur dengan posisi miring ke kanan. Dan, iika melaklkan ta'ris

menjelang Subuh, beliau menegakkan lengan dan menopang pipi dengan

telapak t^tg flbeliau. Demikianlah menurut pendapat At-Titmidzi.7e6 Abu

Hatim dalam l<ttab Sbahih-nya mengatakan,'Jika beliau melakukan ta'is

792 Diiwayatkan Abu Dawud (5061) dalam pembrhrsmAdab,bzb "Doa yang dibaca saat tetbangun di tengah

malam."
793 Didwayatkan Al-Bukhati (6324) pembahastn Doa-doa,bab "Doa yang dibaca di waktu pagi", dari hadits

Hudzaifah. Muslim(59/2711)pembahasanDT,€;idanDoa,brb"Doamenielangtidut'',dadhaditsAl-Bama'.
794 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (63 1 'f dalam pemb zhasm Doa-doa,bab "Doa saat tetbangun di tengah mdam"

Muslim (199/ 769) dalam pembahzsznShahtMtsafrdanpaebarShalat,bab "Doapada shalatmalam."
795 IbnuHibbandilamSbahih-nya(604).Talisdalabberhentinyaseorangmusafitdalamsuatupetjalananuntuk

beristirahat atau tidur. Penj.

796 Diti*zyatkan At-Tirmidzi dalam kttzb Ay-S1ana'il hlrn. 180, bab "Sifat tidur Rasulullah 6."
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di waktu malam, maka beliau berbantal dengan t^flg n kanan beliau. Jika

beliau melakukan ta'ris menielang subuh, beliau bertopang dengan lengan."

ku mendugapendapatini hanya berdasar pada dugaan. Yang benar zdalah

hadits rtwayat At-Tirmidzi. Abu Hatim mengatakan, "Ta'is itu dilakukan

menielang subuh."

Tidur Nabi adalah tidur yang paling ideal, dan tidur cara beliau

membefikan banyak manfaat. Para dokter mengatakan, bahwa tidur yang

ideal adalah sepertigawaktu dalam sehari-semalam, yaitu 8 iam. (Gsimpulan

Ibnul Qaiyim ini sama dengan kesepakatan pakat medis modern -edt.)'

Tentang Kendaraan Nabi

Nabi ffi menunggangkuda, unta, brgh^I, dan keledai. Terkadangbeliau

menunggang kuda yang berpelana, dan terkadang menunggang kuda yang

tak berpelana. Terkadang beliau memacu kudanya dengan cepat. Beliau

menunggang kuda sendirian (tidak membonceng kepada orang lain di

atas kuda), dan ini yang paling sering beliau lakukan. Terkadang beliau

memboncengkan orang lain di atas unta. Barangkali beliau memboncengkan

orang di belakang atau di depan beliau. Pernah memrnggang satu unta beftiga.

Beliau memboncengkan orang lakilaki, kadang beliau memboncengkan

sebagian istinya.

Jenis binat^ngy^ng paling sering beliau tunggangi adalah kuda dan

unta. Terkait dengan bighal (pennakan kuda dan keledai -edt.), menurut

berita yang masyhur, beliau memiliki seekor bighal yang dihadiahkan oleh

seonngnja, dan bighal bukafilah jenis binatang tunggangan yang terkenal di

kalangan bangsa Arab . Tarkalabeliau mendapatkan hadiah blghul, seseofang

bertanya, "Tidakkah kita mengawinkan kuda dengan keledai?" Mendengar

itu, beliau bersabda, "Hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak

mengetahui."TeT (N{ungkin maksud beliau, hewan-hewan itu pedu driaga

sesuai ko&at aslinya, tidak pedu disilangkan antar ienis berbeda -edt.).

797 Dtd.wayatkanoleh Abu Da*ud (2575) dalam pembahxmJihad,brb "Ketidak-sukaan mengawinkan keledai

dengan kuda." An-Nasa'i (3580) dalam pembahasan Ktda,brb"Penegasan untuk tidak mengawinkan keledai

dengan kuda." Ahmad (1/ 78, 95,98).
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Nabi Memelihara Kambing dan Memiliki Budak

Rasulullah ffi memeliharzkadz. Beliau memiliki 100 ekor kuda, dan

beliau tidak menghendaki l"rr.rtrtt kambingnya melebihi angka 100.Jika salah

satu kambingnya beranak, maka ia menyembelih kambing yang lainnya.

Beliau juga memiliki budak perempuan dan budak laki-laki. Jurnlah budak

laki-laki lebih banyak daripada budak perempuan. Dalam l<ttab Al-Jani',

At-Tirmidzi menyebutkan hadits dari jalur Abu Umamah dan lunnya, darr

Muslim, maka ra @udak Muslim yang dimerdekakan itu) menjadi penyebab

kebebasannya dalneraka, setiap anggota badan budak yang dibebaskan itu
menjadi penebus dosa satu 

^nggot^ 
badan orangyang memerdekakannya.

Siapa saja yang memerdekakan dua budak perempuan Muslimah, maka

dua budak yang dibebaskan itu menjadi penyebab kebebasannya dzri api

neraka. Setiap dua anggotabadan dari kedua budak perempuan itu menjadi

penebus dosa satu anggota badan orang yang memerdekakan." At-Tirmidzi
mengatakan, "Ini adalah hadits shahih."7e8

Hadits ini menjadi bukti bahwa memerdekakan budak lakiJaki itu lebih

utama darrpada membebaskan budak perempuan, dimana memerdekakan

seorang budak laki-laki setzr^ nilainya dengan membebaskan dua orang

budak perempuan. Rasulullah ffi sendiri lebih banyak memerdekakan budak

laki-laki daipadabudak perempuan. (Secara umum, Rasulullah menekankan

pentingnya membebaskan budak; bukan soal "mana yang lebih ltamz"
dilihat dari sisi jenis kelamin budak. Betapapun posisi manusia dalam ibadah

kepada Allah, baik lakiJaki atau wanita, sama kedudukannya. Lihat Surat

Al Ahzab ayat 35 -edt.).

7n adalah satu di anta;r^ lima konteks perkara ketika wanita memiliki

nilai separuh laki-laki: (1). Nilai pembebasan budak bagi pembebasan si

pemilik dari siksa neraka; (2). Dalam aqiqah, bayi perempuan cukup diaqiqahi

seekor kambing, sementara untuk bayi lakiJaki dengan dua ekor kambing.

798 DidwayatkanolehAt-Tirmidzi(154|dalampembahasanNadqardanSrnpah,bab"Keutarnaanmemerdekakan
budak." Ia mengatakan, "Ini hadits hasan-shahih-ghadb." Catatan editot: istilah hasan-shahih-gharib hanya

dikenal dari At Tirmidzi saja. Ulama-ulama lain tidak menggunakan istilah itu. Umumnya, hasan shahih, atau
hasan gharib.
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Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini didukung oleh banyak

hadits yang shahih maupun hasan; (3). Dalam hal kesaksian, kesaksian dua

ot^ng perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki; (5). Dalam

hal pembagiznharta waris. Dan perkara kelima, dalam hilyangberkaitan

dengan diat(denda).

Transaksi Jual-Beli Nabi

Nabi ffi menjual dan juga membeli. Setelah diutus sebagai Rasul, beliau

lebih banyak membeli danpada berjualan. Demikian pula setelah beliau

berhijrah, tidak banyak catatart yang merekam jeiak beliau dalam kegiatan

menjual. Itu pun beliau lakukan untuk membantu menjualkan barang milik

orang lain. Misalnya, beliau menjualkan gelas dan alas pelana milik orang

yang berkelebihan barang. Dan juga, beliau menjualkan Yaqub Al-Mudabbar,

yaitu budak milikAbu Madzkur, dan kegiatan beliau dalam menjual seorang

budak hitam dengan dua orang budak yanglunnya.

Kegiatan beliau dalam membeli lebih banyak lrgr. Beliau bekerja pada

orang lain ftetika di Makkah, belum menjadi Nabi). Selain itu, beliau juga

mempekerjakan orunglain dan untuk yang kedua ini lebih sering. Sebelum

diangkat menjadi Nabi, beliau petnah bekerja sebagai penggembala kambing

milik orang lain. Beliau iuga bekerfa sebagai pengelola modal Khadijah,

dalam suatu perjalanan tiaga menuju Syam.

Dalam akad rnadharabahT99, manusia menempati posisi sebagai: amin,

Eir, wakil, atau slarik. Fungsi amin ada.lah pemilik modal atau investor.

Fungsi wakil adalah orang yang diamanahi modal. Fungsi ajiradilah orang

yang bekerja dt lapang n 
^tav 

employer. Fungsi garik ialah bekerjasama

mendatangkan keuntung n atartr miua bisnis.

Dalam kitab Al-Muaadrak, Al-Hakim meriwayatkan hadits dari Ar Rabf

bin Bada4 dari Abuz Zubur, dariJabir berkata, "Muhammad muda pernah

799 Ttansaksi yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan modal untuk dikelola,
pihak kedua memiliki ketetampilan dalam mengelola modal itu, dengan terlebih dahulu ditentukan nisbah
(prosenase) pembagian hasil serta pembagian resiko untukmasing-masingpihak. Di sini betltktpinsippnft
and bn shan Serbagi untung dan rugi). Penj.
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bekerja mengelola modal Khadifah binti Khuwailid dalam dua perjalanan

niaga menujuJarasy. Setiap perjalanan diupah dengan seekot unta muda."

AI-Hakim mengatakan, "Hadits ini sanadnya shahih."8oo Penulis kitab

An-Nihayh mengatakan,'Juasy adalah nama sebuah wilayah di Yaman.

Sementara Jarasy betada di negeri Syam."tn'

Aku mengat^k^n, 'Jika hadits di atas shahih, maka narra kota tujuan

Rasulullah W adalahJansy yang berada di negeri Sy*. Namun hadits ini
tidak shahih,karena Ar-Rabf bin Badar adalah sosok yangmemil:kt ilkh
(nasalab).Pan'rmamhadits menilai Ar-Rabi' sebagai sosok yang lemah (dhaIfl.

An-Nasai, Ad-Darquthni, dan Al-Azdr mengatakan, "Hadits iti natrak."

Sepertinya, Al-Hakim menduga Ar-Rabi' dalam sanad ini sebagai sahaya

Thalhah bin Ubaidiltah.

Rasulullah W jW melakukan akad musyarakah. Jrka yarik (patner

musyarakah) datang beliau berkata, 'Tidakkah engkau mengenalku?" Ia

berkata, 'Jika engkau adalah syarik-ku, maka sebaik-baik syarik adalah

engkau. Engkau tidak ingkar dafl tidak bertikai."8o2

Kata tudari'u iu darikata nudara'ah yang berarti menolak kebenaran.

Jika huruf hamzahnya dibuang, maka kata ini menjadi nudaraaltyargberarti

menolak dengan yang lebih baik. Beliau mewakilkan dan mewakili. Posisi

beliau sebagai orang yang mewakilkan itu lebih sering daripada posisi sebagai

orang yang mewakili.

Beliau memberikan dan menerima hadiah. Beliau memberi dan

menerima pemberian (selama bukan ZaLct dan sedekah,karena Nabi dan

keluarganya tidak boleh menerima keduanya -edt.). Beliau bersabda kepada

Salamah bin Al-Akwa' y^ng ketika itu mendapatkan budak perempuan.

"Berikanlah ia padaku!" Maka Salamah memberikan budaknya kepada

beliau. Kemudian dengan budak perempuan itu, beliau menebus kaum

Muslimin yang menjadi tawanan kaum kafir Makkah.803

DiriwayatkanAl-HakimdalamkitabAl-Mtstadrak(3/ 182)pembahzsrnMergenalSababat,brb"Khrdtiah
binti Khuwailid." Ia menilai hadits ini shahih dan penilaiannya disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Att-NibEah f Gharib (1 / 261).

Diriwayatkan Abu Dawud (4836) pembahasanAdab, bab "Dibencinya pertikaian." Ibnu Majah (228|
pembahrsrn Perdaganga4bab "Syrt'tkah dan mudharabah." Ahmad (3 / 425) .

Diriwayatkan Muslim (46/ 1755) pembahasan Jihad dat Pcrjalanatr, bab "Menembus tawanan Muslim." Abu
Dawud (2697) pembahasanJihad. Ibnu Majah (2847) pembahasmJihad,bab"Menebus tawanan perang."
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Beliau juga berhutang kadang dengan membedkan jaminan, dan kadang

tanpa jaminan. Beliau juga meminjam barang dari orang lain. Beliau juga

membeli, baik secara kontan maupun dengan pemb 
^yor;atrt 

ymrgditangguhkan.

Beliau membedkan jaminan khusus at^s nam^ Tuhannya, yaitu

menjamin amal ibadah dengan surga. Beliau fuga memberikan jaminan

umum atas hutang kaum Muslimin yang meninggal dan beliau selalu

menepatinya.s0a Ada yang betpendapat bahwa hukum ini bedaku umum

(harus dilaksanakan) oleh segenap pemimpin kaum Muslimin. Penguasa

Muslim memberikan jaminan atas hutang kaum Muslimin, selama mereka

tidak bermaksud mangkit dari membayar hutangnya. Dalam konteks ini,

maka penguasa waiib membayatkan hutang mereka dengan harta yang

diambil dari Baitul Mal (kas negan). Mereka mengatakan, "Kewajiban

ini sebanding dengan hak penguasa untuk mewarisi harta rakyatnya yang

meninggal tanpa ahli waris. Demikian juga, jrkaadarukyatmeninggal dengan

menanggung beban hutang yang belum dTbtyar, sementara ia tidak memiliki

ahli waris, maka penguasa wajib membayarkan hutang orang itu. Demikian

iuga, penguasa wajib menanggung nafkah takyat (yang telah tua) iika mereka

tidak memiliki keluarga yang menangguflg nafkahnya.

Rasulullah ffi mewaqafkan tanah beliau dan menjadikannya sedekah di

jalan Allah. Beliau menerima dan diminta bantuan. Beliau tidak marah saat

Barirah menolak untuk membantu beliau. Beliau juga tidak mencelanya.

Beliau rdalah panutan dan teladan.

Beliau bersumpah pada lebih dari 80 masalah. Allah memerintah beliau

untuk bersumpah padal.jLga tempat."Dan mereka menanyakan kepadamu,

'Benarkah (adzab yang dijanjikan) itu?' Katakanlah, 'Ya, demi Tuhanku,

sesungguhnya adzab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput

(daripadanya)."' (Yunus: 53)

Dalam Al Qur'an: "Dafl orang-orang yang kafir berkata, 'Hart
berbangkit itu tidak akan datang kepada kami.' Katakanlah, 'Pasti datang,

Ithnadg/ag.
804 Diriwayatkan Al-Bukhari (6731) dalam pembahasarFara'idh,bab "Batangsiapa meninggalkan hata waris,

maka harta itu untuk keluarganya." Muslim (14/ 1619) dalam pembahasrnFara'idh,brb "Batangsiapa

meninggalkan hara waris, maka harta waris itu untuk ahli warisnya."
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demi Tuhanku yang mengetahui yang gharb, sesungguhnya Kiamat itu pasti

akan datangkepadamu, tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarah
pun yang ada di langit dan di burni, dan tidak ada (pula) yang lebih kecil

dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab y^ng nyata

Groh Mahfuzh)."' (Saba': 3)

Dalam Al Qur'an:
"Orang-arurg yang l<nfir mengatakan bahwa merel<a sekalibl; titak al<an

dibangkitl<nn. Katnl<anlah,'Memang, demiTuhanl<u, benar-benar l<anw al<nt

dibangkitl<an, kemudion akm diberiwkan kepatamu apa yong telah l<nnu
l<Ei akan.' Y ong demikian iw adalah mudah bagi Allah." ( ApTaghabun : Z )

Qadi Isma'il bin Ishaq mengingatkan Abu Bakar Muhammad bin Dawud

dari kalangan madzhab Zhahln. Qadi Ism'ail tidak menyebut Abu Bakar

dengan sebutan faqih (ahli fiqih). Pada suatu hari Abu Bakar dan rivalnya

mengadukan suatu perkarakepada Qadi Isma'il. Abu Bakar bersiap unnrk

bersumpah. Melihat hal itu, Qadi Isma'il berkata, 'Apakah engkau hendak

bersumpah, wahai Abu Bakar, sementara rivalmu i:uga akoa bersumpah?"

Abu Bakar menj awab, " Apa yang menghalangrku untuk bersumpah,

padahal dalam Kitab-Nya Allah telah memerintah Rasul-Nya agar ber-
sumpah di tiga tempat."

"Dimana itu?" tanya Qadi Isma'il.

Kemudian Abu Bakar memberikan penjelasan kepada Qadi Isma'il.

Qadi Isma'il memuji kepandaian Abu Bakar, dan sejak saat itu Qadi
menanggilnya dengan sebutan faqrh.

Terkadang Rasulullah ffi memberikan pengecualian dalam sumpahnya.

Tetkadang beliau membayar kafarat (denda penebus) karena sumpahnya.

Terkadang beliau melaksanakan sumpahnya. Pengecualian sumpah berarti

menghalangi terealisasinya akad sumpah. Membayar kafarut sumpah

dilakukan apabrla sumpah yang diucapkan itu dibatalkan. Karcnaitu, Allah
menamakan sumpah yang dibatalkan itu sebagai tahillah.s0s

805 DalamAlQur'arn:'S*ngublyaAllahtelahnevajibfunkrpadamuaknliarnenbebarkardiidarinnpabmdaaAllah
adalah Pe liilngru dan Dia Maha Mcrgetahai lagi Maha Biaksma " (At-Tahdm: 2) Apabila seseotang bersumpah
mengharamkan yang halal unnrk dirinya, maka ia wajib membebaskan diri dari sumpah itu dengan membayar
kaftat.

596 fanii,9i<l; t"/"ry@w Tantl Paco/ollal



Kadangkala Rasulullah ffi betcanda. Dalam candanyaitu, beliau selalu

menyampaik 
^i 

vc par, yang benar. Beliau melakukan tauril a lf %, dan dalam

tattilah-nya beliau selalu mengucapkan yang benat. Misalnya, beliau ingin

berjalan menuju arah yang beliau inginkan, lalu beliau bertanya kepada orang

lain tentang jalan menuju kesana, bertanya tentang kondisi ur di sana, atau

tentang informasi lain yang berkenaan dengan tujuan yang dimaksud. Beliau

memberikan nasihat dan meminta pendapat orang lain.

Beliau menjenguk oraigyangsedang sakit dan menghadiri pemakaman

ienazah. Beliau menghadiri suatu undangan, dan berjalan bersama para

janda, oraigmiskin, dan kaum lemah. Beliau mendengar syait pujian dan

memberi pujian kepada penyaunya. Namun, syair pujian yang disampaikin

kepada beliauitu hanya melukiskan b@^terkecil dari kemuliaan beliau yang

sebenarnya. Beliau memberikan dukungan kepada or^ngyang melakukan

kebaikan. Adapun syait pujian yang disampaikan kepada manusia selain

beliau, maka di ant^rapujian itu banyak yang dilandasi kebohongan.Karena

itu, beliau memerintahkan agar muka orang-orang y^ng memuji secara

berlebihan diawuri dengan debu.807

Rasulullah ffi berlomb abelalan kaki dan bertanding bela diri.808 Beliau

memperbaiki tapak sandal dengan taflg^n beliau sendid, menambal baju,

menimba air, memerah susu kambing, membersihkan kutu dari baiu, dan

melayani keluarga dan diri sendiri. Bersama paraSahaba, beliau mengangkat

baubata unnrk membangun masjid.

Kadangkala beliau mengikat batu kerikil di atas perut untuk menahan

lapar. Kadang juga beliau makan hirgg^ kenyang. Beliau menerima tamu

dan bertamu. Beliau berbekam di bagran tengah kepala, telapak kaki, bagian

punggung di bawah leher. Beliau juga berobat. Beliau melaktkan ka1fqe

806 Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan maksud yang sebenatnya. Misalnya, bettanya dengan maksud

menguji, bukan bertanya karena ingin tahu jawabannya. Penj.

807 Diriwayatkan Muslim (68/ 3002) dalam pembahasrn Zshsd,bab"Larangnya menyampaikan pujian secata

berlebihan." AbuDawud (4804) dalam pemba\tsmAdab,bzb'Tercebnya salingmemuji."At-TumidztQ393)

dalam pembahasar, Zthd,brb"Tercelanya puiian dan orang-orang yang memuji." Ibn'tMaiah Q742) dalam

p embahasut Ada b, bab "Pujian."

808 Diriwayatkan Abu Damd (4078) dalam pemba.hrsrn Pakaian, bab "Sotban." At-Tirmidzi (1784) dalam

pembahasan Pz,€aian,bab "Memakai sotban di atas peci." Ia mengatakan, "Ini hadits hasan-ghatib, dan

sanadnya tidak lutus."
809 Ka1 adilah salah satu metode pengobatan Arab kuno. Dilakukan dengan men-cos badan dengan besi panas.
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terhadap orang lain, dan tidak pernah minta dilakukan ka1 pada didnya.

Beliau membacakan raqtdh untuk orang lain, tetapi tidak pernah meminta

dibacakan raqyah.sl?Beliau menjaga orang sakit dari hal yang membahayakan.

Dasar-dasar pengobatan Islami adaiga: diet, meniaga kesehatan, dan

memuntahk^n z^t-zatyang membahayakan. Allah menyebutkan tiga dasar

pengobatan ini untuk beliau dan umat beliau di tiga tempat di dalam kitab-

Nya. Mencegah orang sakit dari menggunakan ur. Hal ini dimaksudkan

untuk mencegah bahaya.

DalamAl Qur'an: "Dan jika kamu sakit atau sedang dalamperialanan,

atart datang dad tempat buang ifi, atar kamu telah menyentuh pefempuan

(selesai hubungan seksual suami-isteri), kemudian kamu tidak mendapat

a:r,makatayamumlah dengan tanah yangbaik (suci)..." [An-Nisa': 3] Allah

membolehkan tayammum bag yang sedang sakit demi meniagakesehatan-

nya. Tayammum juga dibolehkan bag1 y ang kesulitan mendapati air.

Terkait dengan vpayamenjagakesehatan, dalam Al Qut'an dikatakan:

"Maka barangsiapa dtantarakamu zdayangsakit atau dalam perjalanan (alu

ia tidak puasa), maka (dia wajib mengganti belpuasa) sebanyak hari yang

ditinggalkan itu pada hari-hari y ang lun." [Al-Baqarah: 1 84]

Dalam ayatiti,Allah membolehkan bagi musafit untuk tidak berpuasa

di bulan Ramadhan. Pembolehan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan

si musafir, supaya ia tidak terbebani dengan beratnya puasa dan beban

perjalanan yang menyebabkan kekuatan dan kesehat^finy^ melemah.

Allah membolehkan orang yang sedang ihram untuk mencukur

rambutnya jrkaia sedang sakit.

"Jika ada di ontarunu yang sakit amu ada ganggua,n di kepalmya (lalu ia

b er cukw ), mal<.a w aj iblah atnsny d b erfidy ah, yitu berpuas a atau b er s e del<ah

atnt berlarban. " (Al,Baqarah: 196)

Dalam ay^t'tti, Allah membolehkan bagi orang sakit atau orang yang

memiliki gangguan pada kepala untuk memotong rambutnya, meski saat itu

sedang dalam keadaan Ihram. Dengan begitu, dikeluarkanlah zat-zatyang

810 Membaca doa untuk otang sak.it dengan doa-doa syar'i.
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fusak dan darah kotot yang dihasilkan oleh kutu. Hal ini pernah dilakukan

oleh Ka'ab bin Ujrah.

Tiga canyang disebutkan di atas merupakan dasar-dasar pengobatan.

Ini menjadi pengingat atas nikmat Allah kepadaP^t^hamba-Nya, yaitu: (a).

Melindungr mereka; @). Menjaga kesehatan meteka; (c). Mengelu arkan zat-

zatberbahaya dari dalam tubuh. Ini adalah tanda rahmat dan kasih sayang

Allah pada meteka. Dan, Allah adalahMaha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Cara Bermuamalah Rasulullah

Beliau adalah sosok manusia yang paling baik dalam m elakrokan mu'arnalah

(transaksi). Apabila meminjam barang, beliau mengembalikannya dengan

baik.81 1 
Jika meminjam sesuatu dari seseorang, beliau mengembalikannya,

dan berdoa untuk orang yang meminiamkan:

.irr!r] j-jr -ivJt',ti u.t

"Semoga Allah memberl<ahimu, kehtargunu, dan ltmtamu. Sesunggulmya

balasan atas pinjaman andah puiian dan pelunosan (piniunan) ."8t2

Suatu ketika, beliau pernah meminiam dari seseorang sebanyak 40

sha'.813 Ternyata ada seorang Anshar yang iuga membutuhkannya. Maka

beliau pun mendatangi orang yang memberi piniaman, dan Rasulullah ffi

bersabda: "Tiadasesuatu aPa Pun yangakanmendatangi kita nanti." Orang

itu ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika ia hendak berbicara, Rasulullah

ffi bersabda,"Jangan berbicara kecuali kebaikan, dan akulah sebaik-baik

oraflg yang meminjam." Maka beliau mengembalikan 40 brg^ sebagai

pembayaran dan 40 bagian sebagai hadiah. Dengan demikian, beliau telah

memberi 80 bagian. Hal tersebut sebagaimana disebutkan Al-Bazzar.gla

811 DiriwayatkanAl-Bukhari(2392)dalampembahasrnlstiqradb,bzb"Apakahseseorangmemberikepadaorang
yang lebih tua usianya?" Muslim (1601/120) dalam pembzhasan Muaqah, bab "Otang yang meminiam

sesuatu,lalu mengembalikannya dengan cata lebih baik."

812 DiriwayatlanAn-Nasal(.1683)dalampembahasanJrulbct,brb"Ittiqradb."IbnuMaiah(2424)dalamSedekah,
bab "Mengembalikan dengan baik." Ahmad (4/ 36).

813 Sha'adalahienistakaranuadisionalArab.Satusha'menurutulamaHanafiyahseartdetgar3.26Tgram,dan
menutut ulama selain Hanaiyah seara dengzt 2172 gtam. Peni.

814 KayfulAstnQ/104,1307),dtndisebutkanpulaolehAl-HaiaanldalamMtjanna'ATZawa'id(4/1tA)dilam
pembthzstn Jual-beli,ba:b "Membryar dengan baik dan Qardbil Khair." Dhbetkatz, "Seluruh pemwinya

,LUr1 i$1 C OJ'ttt trt:
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Suatu ketika, Rasulullah ffi meminjam seekor unta. Kemudian,

datanglah pemiliknya dan menuntutnya. Orang itu membentak beliau.

Melihat kejadian itt, para Sahabat menjadi kesal. Beliau pun bersabda,

"Biarkan diz,karcna sang pemilik lebih berhak untuk betbicara."

Dalam iwayatlain, diceritakan bahwa Rasulullah ffi hendak membeli

sesuatu. Setelah itu, beliau tidak memiliki uang sejumlah harga barang

tersebut. Akhirnya, beliau mengambil banng itu, lalu menjualnya dan

mengambil keuntungan dari penjualannya. Lalu beliau mensedekahkan

keuntungannya untuk para ianda Bani Abdul Muthalib. Beliau bersabda,

"Aku tidak akan membeli sesuatu setelah ini, kecuali aku memiliki uang

sejumlah harga barung tersebut." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.815

Apa yang dilakukan Nabi dalam hal ini tidak bertentangan dengan

prinsip jual beli tempo. Antaru permasalahan yang sebelumnya dengan

permasalahan ini adalah dua hal yang berbeda.

Dikisahkan, pada suatu ketika, seseorang yang menghutangi Nabi ffi
menuntut dan membentak beliau. Umar bin Khattab kesal melihat kejadian

itu. Melihat reaksi Umar, beliau bersabda, "Biarkan dia, wahai Umar! Engkau

sangat pedu untuk menyrruhku melunasi hutangku. Dan dia sangat butuh

(nasihatmu) agar lebih bersabar."816

Seorang Yahudi menjual sesuatu dengan ba'i ajal (jual-beli dengan

tempo). Dia menagih pembayaranny^ kepada Nabi ffi sebelum tempo

yang ditentukan tiba. Nabi ffi bersabda, "sekarang ini belum sampai batas

waktunya." Otang Yahudi itu pun berkata, "sesungguhnya kalian Bani

Abdul Muthalib gemar mengulur-ulur batas wakru."

Para Sahabat kesal melihat perlakuan Yahudi tersebut, namun Nabi

ffi meredam kemarahan mereka. Justru beliau semakin bersikap lembut

kepada Yahudi tersebut.

shahih, kecuali Al -B mzar, dn tsiqr-h."
815 Diriwayatkan Abu Dawud (3344) dalam pemb thasan Jul-bel,bab "Membayat hutang."
816 Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustddrak (2/32) da.lanpembahasanJual-beli, bab "Omng yang meminta

haknya, hendaknya meminta dengan cara yang baik." Ia betkata, "Sanad-nya shahih, keduanya belum di-
takhij." Adz-Dzr.habi berkata, "Itu h a'dits mursal "
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SangYahudi pun berkata, "Aku tahu, bahwa segala sesuatu pada dfuinya

merupakan tznda-tanda Kenabian. Satu hal tetap melekat kuat padanya,

yaitu bahwa beliau akan semakin bersikap lembut atas hal-hal yang tidak

diketahuinya. Akuingm membuktikan hal tersebut." Diapun akhfunya masuk

Islam.817

Cara Nabi Berjalan Sendiri dan
Berjalan Bersama Sahabat

Nabi ffi berialan dengan mengayrnkan kakinya. Beliau merupakan

sosok yang paling cepat dalam berjilan. Ketika berjalan beliau adalahyang

palirg baik dan tenang.

Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih

indah darrpzdaRasulullah ffi . Aku melihatnya seakan-akan matahaiberada

di wajahnya. Dan aku tidak mendapatkan seseorang yang lebih cepat dalam

betjalan daripada Rasulullah ffi. Seakan-akan bumi dibentangkan hanya

untuknya, sehingga ketika kami berf alan bergegas dan penuh tenag ,beliau

tidak peduli dengan kami."

Ali bin Abi Thalib ,g mengatakan, "sesungguhnya Rasulullah ffi
berjalan dengan cepat, seakan-akan berf alan cepat pada jalan yang menurun."

Murrah berkata, 'Beliau b etialandengan taqallu'." .fiukatakan, '"laqallu'

secara umum arilnya dataran ti"ggr.Yaitu keada n orangyangberialan

pada jalan menurun. Cara seperti itu adalah canberjalan orang-orang yang

bersemangat dan pemberani. Inrlah canberjalan yang paling sempurna dan

paling baik bagi tubuh. Caraberialan sepetti itu menjadi pembeda dai can

berjalan orang bodoh, hina, dan malas. Orang yatgberjilan seperti orzrng

malas akan berj alan sangat lambat. Seperti sepotong kayu yang dibawa-bawa.

Ifinah canberjalanyang hina dan buruk.

Ada juga yang berjalan dengan penuh cemas dan khawatir,layakrrya

unta yang b erialan dengan cepat. Cara seperti itu juga tetmasuk carabefialarr

yang buruk. Cara tersebut menunjukkan bodohnya sesorang. Tedebih lagi

817 Diriwayatkan Mathula Ibn Hibban (2105) pembahasan Kenabian Nabi 6, bab "Tanda-tanda Kenabian

Muhammad yang dikeahui oleh kaum Ahli Kitab."
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jrkaia berjalan dengan banyak menoleh ke kiri dan ke kanan. Oleh karena

itu, hendaknya seseorang berjalan dengan rendah hati, karena inrlah cara

berjalan hamba Allah tk. Dalam AI Qur'an: "Dan hamba-ltamba Allahlang
berjalan di nuka buni dengan rendah hati..." (Al-Furqan: 63).818

Beberapa ulama Salaf menjelaskan, berjalan dengan rendah hati

adalahberjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan, bukan dengan

kesombongan dan kemalasan. Itulah carabe\alan Rasulullah ffi. Dengan

cara seperti itu, seakan-akan beliau berjalan pada jalanyang menurun. Bumi

pun terbentang seolah hanya untuknya. Jika ada orangyang berjalan bersama

beliau, dimana or^ngitu berjalan bergegas dan penuh tenaga, maka beliau

tetap berjalan tenang, seolah tidak peduli dengannya.

Hal tersebut menunjukkan dua hal. Nabi ffi tidaklah berjalan dengan

sikap malas dan hina. Akan tetapi beliau berjalan dengan cara yurg paling

sempurna.

Terdapat sepuluh macam caraberjalan, l.jrga car:^ yang pertama telah

disebutkan di atas fterjalan menurun, berjalan malas, berjalan tergesa).

Cara keempat adalah sali @efialzn dengan setengah lari).

Cata kelima, rinal. Yaiat can be\aLan dengan cepat dan langkah

pendek. Cara tersebut biasa disebut dengan kbabab @erjalan cepat dengan

sedikit melompa|. Ibnu Umar dalam hadits shahih menyebutkan, Rasulullah

ffi melakukan kbabab pada iga putaran pefiam^ dalam thawafnya, dan

berjalan biasa pada empat putaran sisanya.8le

Cara keenam, nasalan. Yaat:l cara berjalan dengan melompat ringan,

namun tidak menggaflggu onngyangberjalan dengan cara itu sendiri, dan

tidak pula menyusahkanny^. Beberapa ri'wayzt menyebutkan, beberapa

or^ngy^ngsedang berjalan bertanya kepada Rasulullah ffi. Mereka bettanya

tentang canberialan dalam Haji Wada' (haji perpisahan). Beliau bersabda,

"Berjalanlah dengan cata nasalan.' I 20

818 Kalauseseorangbe{alantetgesakarenatakutakansuatubahaya,tidakdianggapkebodohan.Itumanusiawi.
Maka itu dalam Islam ada istilah -fla lat Kha{ (shalat saat ketakutan) drjiln.Berjilan taqalh'sendiri termasuk
cepat, sebab seperti otangbe!alan menutm. Edt.

819 Drrwayatkan Al-Bukhari (1644) pembahasm Haji,bab "Sai antara Shafa dan Matwa." Mustim (12611230)
pembahastn Hqji, bab "Sunnahnya mela-kuktn inalketika thawaf."

820 Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mrstadrak (1 / 443) pembahasan Haji, bab "Berpamitan saat akan bepergian."
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Cara ketujuh, khauqali, yaitt canberjalan dengan bergoyang. Ada yang

mengatakan itu adalah caraberialan seperti gaya perempuan.

Cara kedelapan, qahqari, yaibt caraberjalan ke belakang.

Cara kesemb tlan,jaru agz, yartu canbe{ alan dengan melompat-lomPat.

Cara keesepdtth, tabakhtur, yutu canberjalan orang yang sombong.

Allah ik akan menenggelamkan mereka yang berf alan dengan cara demikian

itu,lantaran kesombongan dan sikap takabbut dalam diri mereka. Mereka

akan ditenggelamkan di dalam bumi hingga f{ar, Kiamat.(Sepeti cara

be{ alan anak-anak Rapper Amerika edt.).

Satu cara berjalan yang paling sempurna, yaitu berjalan dengan

rendah hati dan kaki yang berayrn-ayun. Nabi ffi punya cara tersendiri

dalam berjalan bersama para Sahabat. Mereka berjalan di depan, dan beliau

mengikuti mereka di belakang.

Beliau bersabda, "Biarkan para Malaikat yang mengikuti di

belakangku."821 Dalam riwayat lain disebutkan, beliau berjalan "menggiring2'

para Sahabat. Terkadang beliau berjalan t^npa alas kaki, dan terkadang

berjalan dengan alas kaki.

Beliau selalu berjalan bersama para Sahabat, baik dalam jumlah kecil

maupun besar. Bahkan, pada beberapagbarytah (perang), hitgg, iai-iemari
kaki beliau teduka dan mengeluatkan darah. Beliau bersabda: Tidakkh engkau

melainkanjari dengnn darahlang mengalir. Yang kualami pada Jibad di jalan Allah

ytang tenrs bergulif22

Nabi ffi berjalan di belakang para Sahabat. Beliau berjalan bersama

yang lemah di zntara mereka dan mengikutinya. Seraya beliau berdoa untuk

para Sahabat, sebagaimana disebutkan Abu Dawud.823

Dia berkata, "Hadits shahih sesuai syamt Muslim, namun tidak di-ra,€bij olehkedvnyz dan disepakati oleh

Adz-Dzahabi.
82 1 Diriwayatkan Ibnu Maiah (246) ddam Mryaddinah. bab "Otang yang tidak suka memb en;' Ahmad Q / 332) .

822 DiriwayttkmAl-BuLhari(2802)dalampembahasanJibad.Mtshm(1796/712)dabmpembahasanJihaddan
Sajar,bab"Slksaan yang dilakukan oleh kaum musyrik dan munafik terhadap Nabi."

823 Diriwyatlan Abu Dawud (2639) dalam pembahxrnJihad.
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Cara Nabi Duduk dan Bersandar

Nabi ffi biasa duduk di atas tanah, tikar, ataupun permadani. Qailah
binti Makhramah berkata, "Aku mendatangi Rasulullah ffi, dan beliau sedang

duduk berjongkok."

Dia juga berkata, "Ketika aku melihatNabi,ffikhuspr'dalam duduknya,

aku pun gemetar ketakutan."

Di waktu yanglatn,'Adi bin Hatim mendatangi beliau. Beliau pun

menyrrruhnya masuk ke dalam rumahnya. Budak beliau mengambilkan

sebuah bzntal yang biasa diduduki. Lalu beliau meletakkan bantal tersebut

di antara dirinya dan 'Adiy. Beliau pun duduk di atas tanah.

'Adiy berkata, "Aku telah mengetahui bahwa beliau bukanlah seorang

raia.'Terkadang beliau berbaring. Terkadang beliau pun menumpuk kakinya

satu sama lain. Beliau biasa bersandar pada bantal. Terkadang bersandar

pada sisi kiri tubuhnya, dan terkadang pada sisi kanannya. Pada kondisi

tertentu, beliau bersandar kepada Sahabat. Hal ini dilakukan jika beliau

merasa lemah."

Cara Nabi Buang Hajat

Jika Nabi ffi memasuki kamar kecil, beliau berdoa, 'YaAllah, sungub

aku berlindungkepada-Mu darijin laki-laki danjinperempuan.'o'o Jngn disebutkan,

"..dari kotoran, n@is, dan utanlangterkatuk." Apabila beliau keluar darikamar
kecil beliau berdoa, 'Ya Allah, arnpunilah akil."82s

Nabi ffi bersuci dengan menggunak an ur.Terkadang b eltauber-istijmar

(bersuci dengan menggunakan batu). Terkadang beliau menggabungkan

kedua cara tersebut.

824 DiriwayatkanAt-Bul'hari(142)dalampembahasanlYtdfu',btb"DoaMasukKamarKecil."Muslim(3751122)
dalam pembahasan Hatd, bab "Doa Masuk Kamat Kecil." Abu Dawud (4) dalam pembahasanThabarah,btb
"Doa Masuk Kamar Kecil." At-Tirmrdzi (5) dalam pembahastnTbaharab,btb "Doa Masuk Kamat Kecil."
An-Nasa'i (19) dalampembahasanThaharah,bzb"Doa Masuk KamarKecil." Ahmad (3/99).

825 Diriwayatlan Abu Dawud (30) dalam pembahasan Thaharah, bab "Doa Keluar Kamat Kecil." At-Tirmidzi
@ dalam pembahasan Thaharah, bab "Doa Keluar Kamar Kecil." Abu 'Isa berkata: "Ini adalah hadits hasan
dan ghadb, kita tidak pernah mendapatinya kecuali hadits Israil dari Yusuf dad Abu Bardah." Ibnu Majah (300)

dalam pembahasan Thaharah, bab "Doa Keluar Kamat Kecil." Ahmad (6/155).
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Nabi ffi jika akan pergi untuk buang hajat, behau perg menjauh

dari parz Sahabat hirgg, sejauh dua mil. Dalam buang hajat, beliau biasa

mengambil tempat di balik anak bukit. Terkadang beliau menggunakan

dedaunan pohon kurma untuk digunakan sebagai penghalang atau dengan

pohon wadi.

Jika beliau ingin buang ait kecil di tanah yang keras, beliau mengambil

batang t^n rnanyangadadi tanah. Kemudian beliau memukul tanah dengan

batang tetsebut beberapa kali. Hal ini dilakukan hingga tanah tersebut

gembnr, barulah beliau buang haiatnya.

Nabi ffi selalu mencai daenhyang lunak dan datar jika hendak buang

air kecil. Beliau selalu melakukannya dengan duduk. Aisyah gg berkata,

"Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian, bahwa beliau buang air kecil

dengan berdiri, maka jangartlah memperczyainya. Karena beliau tidaklah

buang air kecil, melainkan dengan duduk."826

Muslim menyebutkan dalam salah satu hadits shahihnya yang

diriwayatkan dari Hudzufah,bahwa beliau buang air kecil dengan berdiri.827

Berdasarkan riwayat ini, adapendapat yang membolehkan cara seperti itu.

Namun ada pendapatyaLng mengatakan, bahwa Nabi ffi melakukan itu

lantaranpenyakit yang dideritanya,yatu sakit pada kedua lututnya. Sehingga

beliau melakukanny^ agar bisa lekas sembuh dari penyakit tersebut. Imam

Asy-Syaf i $w mengatakan, "Kebanyak^n orang Arab itu mengobati

penyakit tulang punggungnya, dengan buang air kecil sambil berdiri."

Pendapat yang shahih adalah,itu dilakukan untuk menghindari terkena

najis ait kencing. Hal tersebut terjadi ketika Nabi ffi tiba di sebuah tempat

pembuangan sampah. Yaitu tempat dikumpulkanny^ kotoran-kotorafl

rumah t^ngg penduduk. Tempat itu disebut dengan naqbalab. Tempat

itu cukup sempit, sehingga jika seseorang buang air kecil dengan duduk di

sana, orang itu pun akan terkena air kencingnya.Makabeliau menjadikannya

826 Didwayatkan At-Tirmidzi (12) dalam pembzhrsanThaharah,ba.b "Larangan kencing sambil berdiri." Ada
pendapat mengatakan, hadits Aisyah adalah lebih baik dan lebih shahih dibanding lainnya tentang bab ini.
An-Nasa'i (29) dalampembahasan Thabarab,bzb"Kencingdirumah sambilduduk." IbnuMaiah (307) dalam
pembahxtnThabarah danbeberzpa smahnya, bab "Kencing dalam keadaan berdiri."

827 Diriwayatkan trd.usltmQT3/73) dalam pembahasanThabarah,bab"Mengusap dua sepatu."
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sebagai penghalang. Kondisi iri p* mengharuskan beliau untuk buang air

kecil sambil berdiri. lWallabu alam.

Disebutkan dalam sebuah iwayat oleh At-Tirmidzi, dari Umar bin

Khattab berkata, "Nabi ffi melihatku buang air kecil sambil berdiri." Beliau

pun bersabda,"WahaiUmar, janganlahkamu buang air kecil sambil berdiri."

Umar berkata, "Maka aku tidak pernah lagi buang air kecil sambil berdiri."828

At-Tirmidzi berkata, "Sesungguhnya Abdul Kadm bin Abi Makhariq

menganggapnya hadits marifu', dan ia merupakan hadits dha'if menurut

ahlul hadits."

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan beberapa perawi lain, dari Abdullah

bin Butaidah dari ayahnya, bahwa Rasulullah ffi bersabda,"Tiga hal yang

merupakan petarrgu yang keras dan buruk, yaitu: seseorang buang air kecil

sambil berdiri, mengusap dahinya sebelum menyelesaikan shalatnya, dan

meniup ketika bersujud."82e

Hadits diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkat a, "la ttdak terjaga."830

.ttl-Bazzar menjelaskan, "Kita tidak mengetahui siapa perawi hadits dari

Abdullah bin Buraidah kecuali Sa'id bin Ubaidillah. Daniaidakmen-jarh-

kannya. Ibnu Abi Hatim berkata, "Dia adalah penduduk B ashtahyang tiqah

dan cukup dikenal."

Jika telah keluar daikamar kecil, Nabi ffi membaca Al-Qur'an. Beliau

bersuci dan ber-ist/nar dengan t^ng fl kitinya. Beliau tidak melakukan

hal-hal seperti yang dilakukan oleh oraflg-or^nE tertentu yaflg merasa

was-was, seperti menuntaskan sisa kencing (dengan memijat), berdehem,

rheloncat, memegang tali, menaiki tafigga, membersihkan penis dengan

kapas, menyiramnya dengan air, dan membersihkannya sampai bagian

sangat kecilnya. Hal-hal di atas merupakan tindakan-tindakan bid'ah yang

dilakukan oleh orang- or^ng yang selalu was-was.

828 DiriwayatkanAt-Tirmidzi(12)dalampembahasanThahaab,bzb"Latangankencingdalamkeadaanberdiri."
829 Disebutkan Al-Haitsami dalam Mtjamna'ATZawaid (2/86) dalam pembahasan Shaiat, bab "Mengusap

waiah dalam shalat." Ada pendapag "Hadits tercebut diriwayatkan oleh Al-Bazz* dznAt-Thabarani betsama

bebetapa pemwi larnnya dad kalangan Al-Bazzx, dern para perawinya shahih.

830 Didwayatkan At-Tnmidzi (1 / 1 8) dalam kitab dan bab yang sama dengan sebelumnya-
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Diriwayatkan dari Rasulullah 6, bahwa jika beliau buang air kecil, beliau

selalu menuntaskan sisa kencing pada penisnya sebanyak tiga kali.831 Menurut

satu riwayat, beliau memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi, riwayat ini
tidak shahih, beliau tidak melakukan dan tidak pula memerintahkannya.

Pendapat ini disampaikan oleh AbwJa'far Al-Uqaili.

Jrka ada yang memberi salam kepada beliau, sedangkan beliau sedang

buang ait kecil, maka beliau tidak menjawabnya. Hal ini disebutkan Muslim

dalam kitab Shahih-nya dari Ibnu Umar.832

lyl-Bazzat dalam kisah yang sama meriwayatkan, beliau menjawab

salamnya. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah menjawab

salam kepadtmu.Lantatanaku khawatir engkau akan mengatakan, Aka nkb
meruberi salam kEada belia4 namun beliau tidak menjawab salanku.'Jika engkau

menemuiku dalam keadaan seperti i"i (di kamar mandi), maka jangariah

engkau memberi salam kepadaku. Karena aku tidak akan menjawab salam

kepadamu."

Ada yang mengatakan, kejadian tersebut terjadi dua kali. Namun,

disebutkan bahwa hadits Muslim lebih kuat. Karena hadits tersebut

diriwayatkan dari Adh-Dhahak bin Utsman dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Sedangkan hadits Al-Bazzat diriwayatkan oleh Abu Bakar.la adalah salah

satu dari anak Abdullah bin Umar dari Nafi'.

Dijelaskan pula, Abu Bakx yang dimaksud adalah Abu Bakar bin
Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Uma4 yang diriwayatkan oleh

Malik dan lainnya. Sementara itu, Ad-Dhahak lebih tsiqab dtbandingkan dia.

Nabi 6 jika telah selesai bersuci dengan air, beliau memukulkan

tang flny^ke tanah. Dan iika beliau duduk untuk buang hajatnya,beliau

tidak mengangkat pakatannya hirgg, mendekati tanah.

831 DiriwayatkanlbnuMajah(326)dalampembahasatTbabarahdanBebetapaSunnahnya,,bab"Istibra'setelah
kencing." Dalam A4Zavaid, "Rawi dalam sanad yang bernama Yazdad, atau disebut iuga Izdad, tidak pemah
bertemuNabi, dan Zarn'ahtdalahsosokyangdhaif" Ahmad (4/347).Ctatanpenerlemah: IbnuMajah dalam
Stnar-tya.menyebudkan nama Isa bin Yazdad Al-Yamani dan Zam'ah bin Shalih dalam silsilah sanadnya.

832 Diriwayatkan Muslim (3701 1 15) dalam pembahasan Haidh, bab "Tayammum."
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Cara Nabi Memakai Sandal,
Menyisir, dan Memakai Wewangian

Sempat menjadi pertentangan, apakah Nabi ffi dilahirkan dalam

keadaan sudah dikhitan? Atau dikhitan oleh Malaikat ketika dibelah dadartya

pertama kali? Atau dikhitan oleh kakekny^y^ngbetnama Abdul Muthalib?

Nabi ffi menyrkai untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan,

baik saat memakai sandal, menyisir, bersuci, mengambil sesuatu, ataupun

memberi. Tangankanannyadigunakan untuk makan, minum, dan berwudhu.

Adapun t^ngan kirinya digunakan untuk bersuci dari hadats, ataupun

menghilangkan najis latnnya.

Dalam halpenataan rambut, tetkadang beliau tidak memotong seluruh

rambutnya, dan tetkadang memotong seluruhnya. Beliau tidak pernah

memangkas sebagian rambutnya, dan membiarkan sebagian yang lain.

Beliau tidak rutin selalu memotong rambutnya, kecuali dalam pelaksanaan

ibadah Hafi.

Nabi ffi gemar bersiwak. Beliau bersiwak baik ketika sedang tidak

berpuasa ataupun ketika berpuasa. Biasanya beliau bersiwak ketika bangun

tidur, berwudhu, dan dan ketika hendak mengerjakan shalat. Termasuk

ketika tiba di rumah, beliau tidak meninggalkan bersiwak. Beliau senantiasa

bersiwak dengan kayr arok.

Seperti halnya bersiwak, beliau juga menyrkai wewangian. Sehingga

beliau s ering menggunak Lnny 
^.

Sebuah riwayat menyebutkan, beliau meflgecat rambut dengan

menggunaka n a)at nuarab.833 Pertama, beliau mengurai rambutnya, kemudian

menyisirnya. Car;- menyisir beliau dengan membagi belahan rambutnya

menjadi dua bagian. Pada tiap bagiannya dibuat jambul. Adapun cara

mengurai rambutnya, beliau mengurai rambutnya ke belakang.

Beliau tidak memasuki kamar kecil, kecuali memaflg sangat butuh untuk

itu. Barangkali beliau tidak melihat tempat membuang haiat dengan kedua

833 DiriwayatkanlbnuMaiah(3751)dalampembahasanAdab,bab"Mengecattambutdenganrutralt."Al-Albzri
menilai hadits ini dhaif.
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mata beliau. Beliau pun tidak pernah berbicara di dalamnya.s3a

Nabi ffi memiliki celak. Beliau selalu memakunyatiap malam sebanyak

uga kali. Biasanya beliau memakainya ketika hendak tidur padaiap matanya.935

Beberapa Sahabat berselisih tentang mewarnai rambut. Anas mengatakan,

"Beliau tidak mewarnai rambutnya." Abu Hurairah mengatakan, "Beliau

mewarnai rambutnya."

Dfuiwayatkan dari Hamad bin Salamah dari Humaid, dariAnas berkata,

"Aku melihat rambut Rasulullah ffi diwarnai."

Hamad betkata, "Aku diberi cerita oleh Abdullah bin Muhammad bin

'Akil, ia berkata, 'Aku melihat rambut Rasulullah ffi yang menurut Anas

bin Malik diwatnai."'

Beberapa perawi menjelaskan, "Rasulullah lffi selalu memakai

wewangian dan rambutnya pufr berwarna kemerahan. Orang menyangka

kalau rambutnya telah diwarnai, padahal tidak."

Abu Ritsmah berkata, "Aku bersama anakku menemui Rasulullah

ffi, Beliau bersabda, 'Apakah dia anakmu?' Aku katakan, 'Ya, dia adalah

anakku.'Lalu beliau bersabda, 'Kamu tidak dapat membebankan dosamu

kepadanya, sebagaimana dia tidak dapat membebankan dosanya kepadamu.'

Dia berkata, "Aku melihat uban beliau berwarna merah."836

At-Tirmidzi mengatakafl,"Dalam bab ini, hadits tersebut lebih kuat.

Karena kebanyakan hadits shahih menyebutkan bahwa Rasulullah ffi belum

tumbuh uban."

Hamad bin Salmah dari Samak bin Harb mengatakan bahwa pernah

dikatakan kepada Jabir bin Samrah, "Apakah terdapat uban di kepala

Rasulullah M?" Iaberkata, "Tidak ada uban di kepala Rasulullah ffi. Kecuali

beberapa helai rambut pada belahan rambutnya (tedihat merah) apabla

beliau memakai minyak. Dan aku melihatnya berminyak."

834 Ada banyak hadits shahih berkenaan bab ini, misalnya hadits At-Tirmidzi Q803) tenttngAdab,bab"Cara
memasuki kamar mandi."

835 Diri*ayatkan At-Tirmidzi (2048) dalam pemba.hasan lYewangiaa. Ada yang mengatakan, "Ini adalah hadits
gharib." Ibnu Mafah (3499) dalam pembahasan lYewangiat. Ahmad (1/ 354).

836 Abu Dawd (.{495) dalam pembahastn Djat,bab "Seseotang tidak menanggung kesalahan yang dilakukan
oleh budaknya." An-Nasa'i (4832) dalam pembahasan Al-Qasamah, bab "Apakah seseorang menanggung
kesalahan yang dilakukan oleh budaknya?" Ahmad (2/226,227). At-Tnrndzi dalamArSlanailhln.4g.
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Anas menyebutkan, "Sesungguhnya Rasulullah ,ffi sering memakai

minyak pada rambut dan jenggotrlya. Beliau juga sering memakai baju besi

(untuk berperang) layaknyapakaan sehari-hari.837Juga beliau selalu menyisir

tambutnya. Terkadang beliau menyisir sendiri rambutnya, dan terkadang

disisit oleh Aisyah. Adapun rambutnya berjuntai hi.gg" bahu, dan tidak

terlalu tebal.838 Rambut beiiau menjuntai hi.gg, menutupi daun telinga.

Apabila rambutnya panjang, beliau jadikan rambutnya empat jalinan."

Ummu Hani'berkata, "Suatu ketika Rasulullah ffi mendatangi kami di

Kota Makkah. Beliau (pada saat itu) memiliki empat lrti"* rambut." Hadits

ini shahih.s3e

Sesungguhnya Rasulullah ffi tidak menolak wewanglan. Dalam sebuah

hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, bahwa beliau

bersabda, "Barangsiap a yaflg ditawari taflamafl Raihan, hendaknya ia tidak

menolaknya. Katena sesungguhny^ taflaman tersebut memiliki bau yang

harum dan ringan untuk dibawa."84o

Hadits di atas bukan berarti bahwa jika menerima t^n rn n Raihan,

seseorang dikatakan tidak detmawan. Akan tetapi, hal itu sudah menjadi

kebiasaan. Hadits yang menetapkan tentang hal tersebut ialah hadits

yang dfuiwayatkan oleh Aznh bin Tsabit dari Tsumamah. Anas berkata,

"Sesungguhnya Rasulullah ffi tidak menolak wewangi 
^n."841

Ibnu Umar dalam haditsnya menyebutkan,'"Tigahal yang tidak ditolak

beliau, yaitu bantal, minyak rambut, dan susu." Hadits tersebut dikategodkan

m a'lu l. Dfuiwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan menyebutk an'i lla h-ny a.842

837 Diriwayatkan ArTirmidzi dalam As-S1anailhlm.46-47 .

838 DiriwayatlanAbuDamd(418-fdalampembahastnMenlisirRanb*.At-Tirmidzi(1755)dalampembahasan
PakaiatTo,berkata, "Hadits tersebut hasan, shahih, dan gharib dari sisi tersebut." Ibnu Majah (3635) dalam
pembahasan Pz,€ aiar Lhma,d (6 / 708) .

839 Diriwayatkan Abu Dawud (4191) dalam pembahastn Menlitir, bab "Tentang laln-laki yang memotong
tambumya." At-Titmidzi (1781) dalam pembahasan Pakaian. Ia berkata, "Hadits ini hasan gharib." Ibnu Majah
(3632) dalam pembahasan Pakaian. Ahmad, (6 / 341,325).

840 Diriwayatkan Muslim Q253/20) dalam pembahasan Adab, bab "Menggunakan misik." Dan diriwayatkan
dengan lafadzhyangkedua, AbuDamd (4172) dalampembahasanMenyisir. An-Nasa'i(5258) tentangHiasan,
bab "Wewangian."

841 DiriwayatlanAl-Bukhari(5929)daiampembabasanPakaiatAt-TtrmrdziQ789)dalampembahastnAdab.
An-Nasa'i (5258) tentang Perhiasan, bab "Wewangian."

842 Diiwryatkan At-Trrrll.dzi (2790), dalam kitab dan bab yang sama dengan sebelumnya. Ia mengatakan, "Ini
hadits gharib."
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Saat ini, aku tidak dapat menyebutkan hadits yang berkenaan dengan

hal ini. Kecuali hadits yang dfuiwayatkan Abdullah bin Muslim binJundub

dalr ayahnya dari Ibnu Umar.J*gu dari beberapa ri'wayat Abu Utsman

An-Nahdi disebutkan, Rasulullah ffi bersabda,"Apabi)z salah seotang di

antlr^ kalian diberi Raihan, maka hendaknyaia tidak menolaknya.Karcna

sesungguhnyatafi man tersebut tumbuh dari surga."8a3

Nabi ffi memiliki sukkah. Beliau memakainya untuk wewangian.

Adapun wewangian yang paling disukai beliau adalah Kasturi. Beliau pun

menyukai bunga yang harum. Ada yang mengatakan, "(Bunga yang harum)

itu adalah bunga Pohon Inai."

Rasu'lullah Mencukur Kumis dan Memangkasnya

Abu Umar bin Abdul Barri berkata,"Hasaflbin Shaleh dari Simak dari

Ikrimah dari IbnuAbbas ffi meriwayatkan, bahwa Rasulullah ffi mencukur

kumisnya. Disebutkan pula, bahwa Ibrahim juga mencukur kumisnya.8a

Beberapa golongan dari Ibnu Abbas menganggapnya hadits nauquf.

At-Tirmidzi mentxtayatkan hadits dari Zud bin Arqam, ia berkata,

"Rasulullah ffi bersabda,'Barangsrapa yang tidak mencabut kumisnya, ia

bukan termasuk golongan kita.'Ia mengatakan, "Itu adalah hadits shahih."8as

Dalam Sbahih Muslin disebutkan dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah

6 bersabda, "Potonglah bulu-bulu kumis dan peliharalah fenggot, serta

berbedalah da.i onng-orang Majusi."8a6

Dalam l<ttab SbabibAl-Bukbari dan Shahih Maslin dari Ibnu Umar dari

Nabi ffi, "Berbedalah dari orang-orang musyrik, perbanyaklah bulu jenggot,

dan cabudah bulu-bulu kumis."847

843 Diriwayatkan At-Tirmidzi (2791) dalampembahasan Adab. Ia berkata, "Hadits ini gharib dan kami tidak
mengetahuinya kecuali dari sisi ini."

844 Diriwayatkan At-Tirmidzi (3760) dalam pembahasan Adab, bab "Memotong kumis." Ada yang mengatakan,
"Htdtts iu haarg!aib;'

845 Didwayatkan At-Trmrdz.i (27 61) dalam kitab dan bab yang sama.

846 Diriwayatkan Muslim (2601 55) tertangThabarah.

847 DirimyatkanAl-Bulduri(5892)dalampembahzsanPakaia4bab"Memotongkuku."Muslim Q59/54)dzhm
peml:thxanTbaharab.
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Anas meriwayatkan dalam Shahih Musliru, iaberkata, "Nabi ffi telah

memberikan waktu bagr kami dalam memotong kumis dan kuku. Yaitu

hendaknya kami tidak meninggalkanny^ lebih dari empat p"l"h hari."848

Parariama Salaf berbeda pendapat dalam memotong sebagian kumis

dan mencukurnya sampai habis. Manakah di antara keduanya yang lebih

utama? Imam Malik dalam l<ttab Al-Muwattba'menjelaskan, "Sebagian kumis

dipotong hingga tampak ujung-ujung bibit atau itbar,sae tidak dipotong

sampai habis, sehingga ia dihukum karenanya."

Ibnu Abdul Hakam menyebutkan bahwa Malik berkata, "Hendaknya

kumis dicabut, dan jenggot dibiarkan panjang. Mencabut kumis tidak berarti

memangkasnya (sampai habis). Aku berpendapat hendaknya seseorang yang

memotong kumisnya (sampai habis) diberikan hukuman yang mendidik."

Ibnu AI-Qasim menambahkan tentang hal tersebut, "Mencabut kumis

ataupun mencukurnya, bagiku keduanya akan dikenakan hukuman."

Imam Malik menjelaskan, "Penjelasan hadits Nabi ffi tentang

mencabut kumis adalah khusus padabagjan itbanBehattidak suka apabrla

bulu-bulu kumis di atas ithar dtcabut." Ia berkata, "Aku menjamin bahwa

memangkas kumis termasuk bid'ah. Aku berpendapat, bahwa seseorang

yang melakukannya berhak dipukul sebagai hukuman."

Imam Malik menambahkan, "Sesungguhnya Umar bin Khattab iika
mefasa kesulitan dengan sesuatu, ia menghela napas. Ia meletakkan kakinya

pada selendengnya sambil memilin kumisnya."

Umar bin Abdul Azrz berkata, "Yang termasuk sunnah dalam hal

kumis adalah (mencabut) ithar"

Ath-Thahawi menjelaskan, "Aku tidak pernah mendapatkan dalil dari

Imam Asy-Syaf i berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa Sahabatnya,

seperti Muzniy dan Rabi', keduanya mencabuti kumis-kumis mereka. Itu
menjadi dalil bahwa mereka mendapati hukum mencabuti kumis dari Imam

Syaf i 4r"."

Diriwayatkan Muslim (258/51) dalam kitab dan bab yang sama

Bulu kumis yang tumbuh tepat di atas bibir. Peni.

848

849
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Ia menambahkan, "Adapun Imam Abu H atifah, Zzfir, AbuYusuf, dan

Muhammad, semua berpendapat tentang rambut pada kepala dan bulu-bulu

kumis. Bahwa mencabuti bulu-bulu lebih utama daripada memendekkannya.

Ibnu Khuwaiz Mundad Al-Maliki dad Imam Asy-Syaf i menyebutkan,

bahwa madzhabny^ teitaigmencukur kumis sama dengan Abu Hanifah.

Hal ini diungkapkan Abu Umar.

Adapun Imam Ahmad, sebagaiman^ y^flg dijelaskan Al-Atsram,

"Aku melihat Imam Ahmad dengan keras mencabuti kumisnya. Aku pun

mendengar kalau beliau ditanya tentang dalil mencabut kumis. Beliau

menjawab, 'Kumis itu dicabut, sebagaimana dijelaskan Nabi ffi,'Cabudah

kumis-kumis kalian."'

Imam Hambali mengatakan, "Abu Abdillah dttanya, 'Apa pendapatmu

tentang orang yang mencukur kumisnya, atau mencabutnya, atartbagatmana

ia harus mencukurnya?' Ia mengatakan, Jika ia mencabutnya, maka tak

mengapa. Ataupun irkaia memotongnya, juga tak mengapa."'

Dalam l<ttab Al-Mugbni, Abu Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi

mengatakan, "Sesungguhnya seseorang diberikan pilihan, antara ia

mencabutnya ataupun ia memotongnya dengan tanpa mencabutnya."

At-Thahawi berkata, "Al-Mughfuah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa

Rasulullah ffi memotong sebagian kumis yang meflutup bibirnya.ss0 Dan

itu bukan berarti mencabut seluruhnya."

Mereka yangtidak sependapatdengan "mencabut" beralasan dengan dua

hadits nafu'Aisyahdan Abu Hurairah, ."..sepuluh fitrah, beliau menyebut di

afitar;aflyz memotong kumis."851 Dalam hadits Abu Hurakah, "Fitrah iru ada

lima hal..." Dan beliau menyebut salah satunya memotong kumis.8s2

Mereka yang setuju dengan mencabut kumis berpegangan pada

hadits-hadits yang mengandung perintah untuk mencabut. Dan semuanya

merupakan hadits shahih.

850 DitiwayatkanAbuDawud(188)dalampembahasrnTbaharah.Ahttnd(4/252,255).
851 DidwayatkaflMuslim(261/56)dalampembahasanThaharah.AbtDawd(53)tentangTbaharah.At-Tirmidzi

(275\ daltropembrhtsanAdab. An-Nasa'i (5040) dalam pembthaszn Perbiasan Ibnu Maiah (293) dile;m

pembahxznTbaharah.
852 Diriwayatkan Al-Bukhari (5889) dalam pembahasan Pakaian. Muslm Q57 / a\ dabmpembrhasrnTbaharab.
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Hadits Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah ,ffi mencukur

kumisnya.ss3

At-Thahawi mengatakan, "Mayoritas pendapat mengaakan'mencabut'.

Hd itu mengindikasikan dua kemungkinan."

Al-'Alla bin Abdurrahm an meiwayatkan dalJ, ayahnyadari Abi Hurairah

yang dt-narfu'-kan, "Cukurlah bulu-bulu kumis kalian, dan peliharalah
jenggot." Dia mengatakan, "Hadits ini mengindikasikan'mencabut' jW l'

At-Thahawi juga menyebutkan iwayatdaiAbu Sa1d, Abu Usyad, Rafi'

bin Khadij, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Umar,Jabit, dan Abu Hurairah.

Bahwa mereka semua mencabut bulu-bulu kumis mereka.

Ibrahim bin Muhammad bin Hathib mengatakan, "Aku melihat Ibnu
Umar mencukur kumisnya dengan mencabutnya." Sebagian yanglain
menambahkan, "Hingga tampak kulit putihnya."

Dikatakan oleh At-Thahawi, "Jika memendekkan kumis itu
disunnahkan meflurut semua pendapat, maka mencukurnya itu lebih
utama. Hal ini dianalogikan dengan mencukur rambut kepala. Karcna
sesungguhnya Nabi 6 memanggil sebanyaf tiga kali orang-orang yang

mencukur rambutnya. Sedangkan orang-orang yang hanya memendekkan

rambutnya dipanggil satu kali saia."9s+ Dengan begitu, mencukur rambut

dianggap lebih utama ketimbang memendekkanflya, demikian juga kumis.

((ta tidak bisa menafikan hadits-hadits yangmemerinahkan mencabut

bulu kumis. Namun karena hal itu sakit, maka tergantung kelonggaran

setiap oralrg. Kalau memang kuat, silakan dicabut. Kalau tidak kuat, dicukur

saja -edt.).

Cara Rasulullah Berbicara, Diam,
Tertawa dan Menangis

Nabi ffi merupakan sosok manusia yang paling fasih. Beliau memiliki
tutur kata yang sangat manis, namun lugas dalam penyampaiannya.IJcapan

853 DiriwayatlanAt-TimidziQ760)dalampembahasanAdab.Adayangbetkata,"Itutddahhadttsgbaib."
854 DiriwayatkanAl-Bukhari(1727)tenangHaji.Musbm(1302/320)dalampembahasanHaji.
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dan kata-katanya sangat baik. Hingga dapat dikatakan perkataaflnya menarik

hati orang yang mendeng arkannya,.Para musuh-musuh beliau ptrn mengakui

akan hal itu.

Beliau berbicara dengan gayabicarayang terperinci dan ielas pada tiap

kata. Tidak dengan gzya bicxa terlalu cePat dan terPotong, hingga sulit

dipahami oleh yang mendengarkan.Juga tidak terlalu banyak ieda atau diam

di antan iapkrta. Kita dapat menyimpulkan, bahwa petuniuk yang beliau

sampaikan sangat komprehensif.

Aisyah mengatakan, "Tidaklah Rasulullah ffi berbicara kepada kalian

dengan cepat. Tetapi beliau berbicara dengan ielas dan terperinci. Hingga

mereka yang duduk bersama beliau dapat menghafalk^n 
^p^ 

yang beliau

sampaikan."sss

Beliau sering mengulangi ucapannya hingga tiga kali. Hal ini

dimaksudka n 
^p^ 

yangdisampaikan dapat dimengerti. Termasuk iika beliau

memberi salam, beliau melakukannya tiga kali.

Nabi ffi tetmasuk orang yang banyak diam. Beliau tidak berbicara

melainkan sepedunya. Beliau selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan

dengan sangat jelas. Beliau menyampaikan sesuatu dengan dngkas, natnun

sarat dengan makna. Ringkas, dengan tidak ada penambahan maupulr

pengurangan. Sehingga, beliau tidak mengucapkan hal-hal yang tidak

betmanfaat Atau, beliau hanyamembicarakan hal-hal yang bersifat ibadah,

yang dijanjikanpa.hala oleh Allah {k

Ketika Nabi ffi tidak menyukai sesuatu, tampak dari kerut waiahnya.

Namun beliau tidak menj elek-j elekkannya, menca ciny a, atau berteriak.

Jika tertawa, beliau hanya menampakkan senyrm. Sehingga dapat

dikatakan, semua tawa beliau dalam bentuk senyuman. Jika beliau tertaw^

sampai pada puncaknya, beliau tertawa.hitggu tetlihat gigi-gtgtgerahamnya.

Beliau tert^waitkr ada hal-hal yang memanglayak ditertawakan'

Sehingga sikap beliau saflgat disukai oleh kebanyakan orang.

855 DiriwayatkanAt-Tirmidzi(3639)dalampembahasmMaaaqib.Adayangmengatakan,"Htditstetsebtthasatt,
dan kami tidak mengetahuinya kecuali dati hadits Az-Zuhri."
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Tettasra memiliki sebab yangbanyak. Apa yang disebutkan di atas,

adalahsalahsatunya.Yangkedua,adalahtawapertandagembira,yittttai<ala

melihat sesuatu yang menyenangkan hatinya, atau hal tersebut menjadi

kabar gembira bagqnya.

Ketiga, t^w^ ama;rah. Sikap ini banyak dilakukan oleh orang yang

sering maruh. Yaitu ketika amarahnya memuncak. Adapun sebabnya,

Lzntarun seseorang yang seriflg matah tersebut kaget dengan hal yang dapat

menyulut amatahnya. Ditambah dengan peosaafldalam dirinya untuk bisa

memusuhinya. Akan tetapi, Rasulullah ffi selalu dapat menahan emosi.

Sehingga tlw^ yang dilakukan, lantaran kemampuannya untuk menahan

amanhnya. Beliau dapat belpaling dari orang yang memancing emosi, dan

tidak menghiraukannya.

Adapun tangis beliau adayangdilakukan dalam tawa juga, sehingga

beliau tidak menangis terisak-isak, juga tidak dengan suara yang keras. Sama

halnya dengan tertawa, beliau tidaklah tertawa dengan terbahak-bahak.

Maka, ketika beliau menang,is, mengalir ur mata dari kedua mat^fly^hirrggu

bercucuran, dan terdengat dari dadarrya suara rintihan.

Tetkadang beliau menangis, lantaran rasa kasihan terhadap orang yang

telah meninggal. Terkadang beliau pun menangis lantannmengkhawatrikan

nasib umatnyadanrasa kasih terhadap mereka. Beliau juga menangis karena

rasa takut yang mendalam kepada Allah ffi misalnya ketika beliau mendengar

bacaan Al-Qur'an. Tangisan itulah yang merupakan tangisan rindu,
kecintaan, dan rz;sa keagungan terhadap-Ny^, y^trg juga mengindikasikan

rasa takut yang sangat kepada-Nya.

Ketika anak beliatl Ibrahim wafat, mengalir ur matadari kedua matanya'.

Beliau pun menangis seraya bersabda, 'Air mata bercucuran, hati berduka,

dan tidak adalang kani uc@kan nelainkan aPaJang diridhai Tultan kami. Dan

kami, wahai lbrabim, benar-benar bersedib karena (kepergiannu)."8s6

Beliau juga menangis tatkala melihat salah satu dari putrinya wafat.

Juga ketika Ibnu Mas'ud membacakan kepada beliau surat An-Nisa' dan

856 Diriwayatkan Al-Bukhari (1303) dalam pembahasan Jenazah. Muslim (2315 / 62) dalam pembahasan
Keutamaan, bab "Kasih-sayang Nabi terhadap anak-anak dan keluatga ." Ahmad (3 / 194) .
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berakhir pada: "Maka bagairuanakab (balrya orang kafr nanti), @abila Kani

nendatangkan seorangsaksi (asul) dari ti@-ti@ unatdanKami mendatangkan kanu

(uluhannad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai unatmu)." (An-Nisa': 411asz

Nabi ffi juga menangis ketika Utsman bin Mazh'un wafat.Juga ketika

terjadi gerhaaamatohai, yang kemudian beliau melaksanakan shalat gerhana

matahai. Beliau menangis dalam shalatnya dan menghela napasnya.

Beliau bersabda, 'YaTubanku, bukankah Engkau tekb berjanji kepadaku

untuk tidak nemberi adryb kepada mereka tatkala aku masib bersama mereka?

Sedargkan nereka memohon arupun. Dan kanipun nemohon ampun kepada-Mu."8s9

Beliau juga menangis ketika duduk di makam salah satu putrinya.s5e

Terkadang beliau menangis ketika mendirikan shalat malam.

Menangis memiliki banyak m^c mnya:

Pertama, tangisan kasih sayang dan kerendahanhaa.

Kedua, tangisan khawatit dan rasa takut.

Ketiga, tangisan kecintaan dan kerinduan.

Keempat, tangisan bahagpa dan senang.

Kelima, tangisan rintihan karena sakit yang diderita dan tidak sanggup

menahannya.

Keenam, tangisan kesedihan.

Ada perbed^ n arrtar^ tangisan kesedihan dengan tangisan rasa takut.

Tangisan kesedihan disebabkan atas hal-hal tidak disenangi yang telah terjadi.

Atau juga katena tedewat dari hal-hal yang disenangi. Adapun tangisan rasa

takut muncul atas 
^p^y^ngakan 

menimpa dirinya di kemudian hari.

Sama halnya dengan tangisan kebahag1aan dan kesedihan. Perbedaan

antarakeduanya, bahwa urmatabahagpa cenderung dingin, dan hati dalam

keadaan gembira. Namun ur mata kesedihan senantiasa paflas, dan hati

pun berduka.

857 Dtuiwayatkan Al-Bukhari (4582) dila:mTafsir,bab 'Fa kaifu idqaji'na min kttlli tanmatin bi yabid."Musltrn
(80O/247) d^l^rnpembrhrsm SbalatMusafr,bab"Kettamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'an."

858 DiriwayatkanAbuDawud(1194)dalampembahasartShakt.An-Nasa'i(1482)dalampembahasanShalat
Gethana. Ahmad Q / 159,188).

859 Diriwayatkan Al-Bul,hzri (1342) dalam pembahasrnJcnaqab.
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Oleh karena itu, hal-hal yang membrhaglakan seseoraflg biasa disebut

dengan qurrata 'ain (yang menyejukkan mataf kesenangan). Dan Allah-
lah yang menyejukk^n matanya (yang memberinya kesenangan). Adapun

hal-hal yang membuat seseorang sedih biasa disebut sakbiinatul 'ain (yang

menjadikan mzta p^nas/ kesedihan). Dan, Allah pula yang membeinya
kesedihan.

Ketujuh, tangisan rasa takut dan lemah.

Kedelapan, tangisan munafik. Yaitu air mata mengalir, namun hainya
tetap ketas. Maka tampak seakan-akan penuh khusyu'. Orang yang seperti

inilah yang paling keras hatinya.

Kesembilan, tang'isan pinjaman atat bayaran. Seperti tangisan wanita
yang menangis untuk diberi upah. Sebagaimana yang diungkapkan Umar bin
Khattab, "Dia telah menjual at matanya, dan menangrs di atas kesedihan

orang lain."

Kesepuluh, tangisan untuk menyesuaikan keadtan Yaitu seseorang

melihat beberapa orang menangisi sesuatu yang menimpa mereka. Maka ia

menaflgis bersama mereka. Namun ia tidak tahu apa yang mereka tangisi.

Tetapi karena melihat mereka menangis, ia pun ikut menangis.

Namun, itu pun hanya cucwan ur mata tanpa suara isak. Diahanya
sebatas menangis, dengan tidak disertai isak tangis yang keras. Itu merupakan

tangisan tanpa suara.

Seorang penyair berkata:

Air mataku bercucuran dan matalru berhakuntukmenangis
Walaupun tiada manfaatbaginya air mata dan isak tangis

Ada jenis tangis yaflg memang diperlukan dan bahkan memiliki hukum

pembebanannya, yaitu berpura-pura menangis. Dalam hal ini ada dua

mac m, terpuji dan tercela.

Dikategorikan terpuji, lika seseorang berpura-pura menangis karena

merasa kasihan. Atau juga karena takut kepada Allah Shi. Bukan untuk riya'

ataupun mencari reputasi.

Dan termasuk tercela, jika seseorang berpura-prra menangis untuk

orang lain.
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Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi ffi. Saat itu, dia melihat beliau

betsama Abu Bakar menangis karcna penderitaan yang menimpa korbafl

perang Badat.

"Ceritakanlah kepadaku, apa yang membuatmu menangis, wahai

Rasulullah? Jika aku mengetahui sebab seseorang menangis, aku pun akan

menangis. Dan, jika aku tidak mengetahuinya, aku akan berpura-ptra

menangis. Katena aku melihat kalian berdua menangis."860

Rasulullah ffi tidak mengingkari apayangdiakukan Umar bin Khattab.

Sebagian ulama Salaf mengatakan, "Menangislah karena takut

kepada Allah {ki. Jika kalian tidak dapat menang'is, maka berpura-puralah

menangis."861

Khutbah Rasulullah

Rasulullah ffi senantiasa berkhutbah di atas tanah atau minbar. Atau

terkadang melakukannya di atas punggung unta.

Ketika berkhutbah, beliau selalu bersemangat. Hingga kedua matany^

tampak kemerahan. Disampaikan dengan suara yang keras dan flyatlng

dan dengan emosi yang tinggl,layaknya seseorang yang sedang memberi

peringatan kepada pasukannya.

Beliau bersabda, "Akan datang kepada kalian di waktu pag dan sore."

Kemudian bersabda, "Ketika diutus, aku dan Hari Kiamat seperti dua

iaiint." Beliau menunjukkan jari telunjuk dan iaritengahnya.

Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya wahyu terbaik zdalzh Al-Qur'an.

Sebaik-baik petuniuk adalah petunjuk yang dibawa Muhammad ffi. Dan

seburuk-buruk perkara ieJah yang dtada-adakan, karena setiap yerrtg dtada-

adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."862

860 Diriwayatkan Muslim (1863/58) dalam pembahtsm Jihad dan S aJar.

861 DidwayatkanlbnuMajah(133'f dalampembahasanMetdiikarShalatSunah danAmalar-amahnSsnruhdi
Dahnnla,bab"MembacaAl-Qur'andengansuatayangbagus."Dalam Az-Zawaid,dtrisanadAbuRa6',yang

bemama Ismail bin Ra6', hadits ini Dha if Matrtk
862 DiriwayatkanMuslim(867/43)dalampembahasanShalatJrn'at,brb"Medngankanshalatdankhutbah."Ibnu

Majah (45) dalam Mqaddiaah,bab "Meniauhi bida' dan perdebatan."
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Beliau tidaklah berkhutbah, melainkan mengawalinya dengan memuji

Allah ik. Mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa sesungguhnya beliau

mengawali khutbah dalam Shalat Istisqa' dengan ber-istigltfar. Khutbah
Idul Fitri dan Idul Adha beliau awali dengan takbir. Namun, mereka tidak

memiliki dalil dari Sunnah Nabi ffi tentang hal itu sama sekali.

Namun ada dabl mengenai hal tersebut yang masih diperdebatkan.

Yaitu bahwa beliau mengawali seluruh khutbahnya dengan Albamdulilkh.

Itu adalah salah satu dari :.JLga pendapat yang dikemukakan oleh pengikut

Ahmad. Dan, inrlah yang dipiJih olehnya.

Nabi (B berkhutbah dalzmkeadaan berdid. Sebagaimana disebutkan

dalam b eb erap a riwayat Ath a' dan lanny a bahwa b eliau menghadap jamaah

ketika menaiki mimbar. Seraya mengucapkar.', "Assalamil'alaikum." Ary-
Sya'bi menambahkan bahwa Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang

sama.863

Dalam mengakhiri khutbahnya, Nabi W ber-istighfar. Danbeliau sering

membacaka n 
^y 

at-^y 
^t 

Al-Qur' an dalam khutbahnya.

Dalam kttab Sbabih Muslin diriwayatkan dari Ummu Hisyam binti
Haritsah ia berkata, "Aku tidak membaca'paaaf wAl-pur'anul nqfid',

melainkan aku mengikuti sunnah Rasulullah ffiyurgmembacanya padaaap

shalatJum'at. Yaitu, ketika berkhutbah kepada p zraiama'ahdi atas mirnbar."864

Abu Dawud menyebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah ffi fika
ber-taslahud (membaca kalimat syahadat) beliau membaca doa:

:%t (":ii )r? q.:t,'t;'t i?;*t ry;u -i;jr
r-e,,rt) d 6:La ),i 'Je 

A') {) M;J.it orij j3 tlt;.Jii

't)F:u. 6au u;-,1 t;r, i'{ t'":;,J ii :eii':t, .ir ;jr .i ii
c/ c / / / / ,l^44rt- ,J) fiS c /z 25.,4 .t.

€*- u tJ-$t
o .t-.;".\l "A- ) ojli

Didwayatkan Ab dr:r P.azza,g (5281) dalam pembahasm S balat Jm'at.
Diriwayatlan Muslim (873/51) dalam pembahasan ShalatJum'at, bab "Meringankan shalat dan khutbah."

d{-ri'}o.t * .-ait;r
.t'" At'A\')fr

863

864
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"Segah puji hanya bagi All"ah, knmi memohon pertobngan dan wnpunnn

l<epada-N y a. Kami b erlindung kepada Allah dari keburul<an jiw a l<ami . Siopa

saja yang diberi petunjuk ob.h All,ah, maka tiala seorang pun yang dapac

menJesatkatwa, dant siapasajaymgdisesatl<nn oleh Allah, mal<"aaodn seorang

puTL yrrng dnpat memberik"an pewnjuk kepadanya. ,\ku bersal<si bohwa tiada

Tuhan sel.ain Allah dm Muhnrnmnn analah hamba dan utusan-Nya. Dia

mengutusnJa dengan benar , dengan membawa l<abar gembira dan peringatan

(al<mhukunan Allah) , di waktu yang dzl<at dengankianat. Siapa saja yang

mentArfit Allah dnn Rasul-Nya, mnka dia celah mendapatl<nn peturiuk. Dan,

siapa saja yang bermal<siat kepada Allah dm Rasul-Nya, mal<n" perhntan

mal<siat itu tilak membalwy al<.an kecmli bagi diriny a sendiri, dan tilak sama

sel<nli adak membalwy al<nn bagi Allah." 86s

Dari Yunus, Abu Dawud berkata bahwa ia betanyakepada Ibnu Syihab

tentang tayahudRasulultah ffi pada HariJum'at. Ia menjawab sama dengan

yang tersebut di atas. Namun ia mengecualikan, "lYa nan 1a'sbibina fqrd
ghawd' (dan siapa saia yartg bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka

ia telah sesat)."866

Ibnu Syihab mengatakan, "Telah diceritakan kepada kami bahwa

Rasulullah 6 ketika sedangberkhutbah, beliau bersabda, "Segala sesuatu yang

akandatarrgitu dekat. Ia tidaklah jauh. Allah tidaklah menyegetakan (sesuatu

yang telah ditakdfukan) bagi seseorang, tidak pula Dia mencela manusia.

(Segala sesuatu) atas kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia. Jika Allah

menghendaki sesuatu, dan manusia menghendaki sesuatu Golu), makaAllah-

lah yang menentukan, walaupun (apayang Dia kehendrkt) it" tidak disukai

manusia. Tidak ada yang dapat menjauhkan apa pun yang didekatkan oleh

Allah. Tidak pula ada yangdapatmendekatkan apa purr yang diiauhkan oleh

Allah. Tidaklah terjadi sesuatu apa pun, kecuali atas izin Allat ."a6z

Khutbah beliau selalu berisi puiian terhadap Allah atas segala nikmat-

Nya, juga berisi sifat-sifat sempurna dan terpuii yang dimiliki-Nya. Beliau

menyampaik an ajaran-aiaran Islam dalam khutbah, termasuk penj elasan

tentang surga, neraka, dan akhirat.

DiriwayatkanAbuDa.*ud (1098) dalam pembahasan Shalat. Hadits ini dtanggrp dha'if olehAl-Albani.
Diriwayatkan Abu Dawud (1098) dalam pembahasan Shalat. Hadits ini dtpandzr:rg dha'if oleh Al-Albani.
Diriwayatkan Abu Dawd (58).

865

866

867
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Dalam khutbah, beliau tak lupa untuk memerintahkan manusia untuk
bertakwa kepada Allah tl*j, menjauhi hal-hal yang dapx mendatangkan

murka-Nya. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang hal-hal untuk
menggapai ridha-Nya. Kesemuanya itu yang beliau sampaikan dalam

khutbahnya.

Rasulullah ffi bersabda dalam khutbahnya, "Wahai manusia! Kalian

tidak mampu 
-atau 

tidak akan mampu- mengerjak^fl 
^pa-apa 

yang
diperintahkan kepada kalian. Tetapi, tepatkanlah dan bergembiralah."s6s

Nabi 6 berkhutbah setiap waktu, dengan tetap menyesuaikan

kebunrhan dan maslah at bagl mereka yang mendengarkan. Tidaklah beliau

berkhutbah, melainkan mengawalinya dengan.memuji Altah dan membaca

dua Kalimat Syahadat. Juga menyebut dirinya di dalam khutbahnya.

Diriwayatkan datNabi 6 beliau bersabda, "setiap khutbah yang tidak

dibaca dua Kalimat Syahadat di dalamnya,layaknya seperti tangan yang

te{potong uiung iainya."86e

Beliau tidak memiliki pengawal yang berjalan mendahului di depan

saat beliau keluar dari kamar. Beliau tidak mengenakan pakatan khathib

saat tidak menyampaikan khutbah. Beliau juga tidak mengenakan pakaian

khutbah yang berkerah lebar.

Mimbar yang beliau gunakan memiliki :JLga anoktarngg . Ketika beliau

sudah naik mimbar dan mengh adap iamaah, muadzin langsung menguman-

dangkan adzan tanpa mengucapkan sesuatu apa pun, baik sebelum maupun

sesudahnya.

TatkaJa Nabi ffi memulai khutbahnya, tidak ada seorang pun yang

mengangkat suaranya, baik itu muadzin ata.uiamaah pendengar khutbah.

Apabila beliau berdiri untuk berkhutbah, beliau mengambil tongkat.

Lalu beliau pun bersandar dengannya di atas mimbar. Seperti yang telah

disebutkan dalam iwayatAbu Dawud dari Ibnu Syihab.87o

868 ItuadalahpotongandarihaditsyangdiriwayatkanAbuDawud(1096)tentangShdat.AhmeLd(4/212).
869 Diriwayatkan Abu Damd (4841) dalam pembahasan Adab, bab "Khutbah." At-Tirmidzi (1106) dalam

pembahasan Nikah, bab "Khutbah nikah." Ada pendapat yang mengatakan, "Hadits tersebtt hasan shahib
gbdb." /\hm d Q / 302, 343).

870 Diriwayatlan Abu Dawud (55).
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Hal tersebut fuga dilakukan oleh tiga Khalifah setelah beliau. Namun,

terkadang beliau bersandar dengan panahnya. Adapun betsandar dengan

pedangnya, belum ada ri'wayat yang menyebut hal itu.

Mayoritas orang jahil menganggap beliau memegang pedang di atas

mimbar, dengan 
^nggap^n 

beliau ingin menunjukkan bahwa 
^g 

m^ Islam

itu berdiri di atas pedang. Ini merupakz.n^flgg p^nbodoh dan buruk, dilihat

dari dua sisi: Petama, ri'wayat yang menyebutkan bahwa beliau bersandat

dengan tongkat atau panahnya; Kedua, bahwa ag m^ Islam berdiri di atas

Wahl'u dan pedang digunakan urrtuk membinasakan mereka yang sesat dan

menyekutukan Allah. Padahal, kota dimana Nabi ffi berkhutbah @Iadinah)

ditaklukkan dengan Al-Qur'an, bukan pedang.

Jika dalam khutbahnya beliau mendapati hal-hal yang mengganggu,

beliau segera menyelesaikan hal tersebut. Baru kemudian melanjutkan

kembali khutbahnya.

Seperti suatu kisah, yaitu tatkala beliau sedang berkhutbah, datanglah

Hasan dan Husain. Lalu keduanya tergelincir karena pakaian merahnya.

Beliau pun lantas memotong pembicaraan, lalu turun dari mimbat dan

membawa kedua anak itu. Setelah itu, beliau kembali ke mimbar, lalu

bersabda, "Shadaqallahul 'azhim. Suungubnla hartamu dan anaknu adalah

cobaan (bagi kanu)." [Al-Anfat 28]. Aku melihat keduanya tergelincir

karena pakaianmereka. Aku tidak dapatbersabar, sehingga aku memotong

khutbahku lalu membawa keduanya."87l

Suatu ketika, tatkala beliau sedang berkhutbah, datanglah Sulaik A1-

Ghathfani, lalu ia langsung duduk. Beliau bersabda, "Bangunlah, wahai

Sulaik! Shaladah dua rakaat dan ketjakan yang wajib saja."

Dalam keadaan masih berada di atas mimbat beliau menambahkan,

"Apabila datang salah seorang dari kamu pada hariJum'at, sedangkan imam

871 DidwayatkanAbuDawud(1109)dalampembahrsrnSha/at,bab"Imammemotongkhutbahkarenaadanya
suatu kejadian." At-Ti:rmdzi(3774) dalam pembahasan Maraqib,bzb"Manaqib Hasan dan Husain." Ada yang

mengatakan, "Itu adalahhadits gbar7. "An-Nasa'i (1413) dalam pembzhastn ShalatJm2t, bab "Tutunnya

imam dari mimbar sebelum ia menyelesaikan khutbahnya." Ibnu Maiah (3600) dalam pembahasan Pakaian,

bab "Laki-laki memakai pakaian merah."
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sedangberkhutbah, maka hendaknyaia shalat dua rakaat dengan mengerjakan

brg* yang wajib saja."8tz

Nabi ffi terkadang memendekkan khutbahnya. Namr-rn, terkadaflg beliau

pun memanjangl<annya. Hal itu disesuaikan dengan keburuhan jamaah.

Khutbah beliau yang sementara/ idaktetap lebih paniangketimbang

khutbah beliau yang tetap. Beliau berkhutbah di hadapan wanita pada

beberapa hari 'Ied. Beliau pun mengajak mereka unruk bersedekah.sT3

lYallafu a'laryt.g7a

Rasulullah Terjaga dari Dosa dan Kesalahan

Atabah bin Abi Waqash adalah orang yang telah memukul gigi Nabi ffi
pada pemng Uhud. Beberapa ulama menceritakan bahwa anak-cucu Atabah

berkumpul Tidak ada dari mereka yang nrmbuh dewasa, kecuali tumbuh dengan

mulut yang berbau busuk dan giginya tanggal. Dikaakan bahwa keadaan itu
adalah kesialan nenek moyang mereka yang menimpa arnkcucunya.

Paladama berselisih tentang 
^p^y^ng 

dialami Nabi ffi menyangkut

kejadian tersebut. Maka dikatakan, bahwa itu terjadi sebelum turunnya

ayat: .".. dan Allah memeliharama dari (ganguan) manusia.,. " (Al-Maidahz 67)

Dikatakan bahwa "memelihara" yangdijanjikan padaayatdi atas ialah

memelihara beliau dari upaya pembunuhan, bukan dan ,tpaya menyakiti

beliau. Namun AUah t[d menjanjikan pahala yang kekal atas aniayz yang

diderita oleh beliau dan umatnya.

Dengan demikian, jika salah seorang dari umatnya te:irrniaya.Ia akan

mendapati teladan yang baik dari beliau. Dengan melihat 
^pzyzngmenimpa

beliau, maka umat akan mencontoh beliau dan bersabar. Adapun orang-

orang yang mengariaya dan berbuat jzhat, bagi mereka hukuman yang

berlipat ganda.87s

872 Diriway*kan Al-Bukhad (930) dalam pembahasan Shalat fun'at, bab 'Jika seorang imam yang sedang
berkhutbah melihat seseorang datang, maka imam itu memerintahkannya melaksanakan shalat dua nkaat."
Muslim (875l59) dalam pembahasan ShalatJum'at.

873 Diri*zyatlanAl-Bul'hari(978)dalampembahasanldillFitridanldslAdha,bab"Nasrhatimamkepadakaum
wanita di Hari Raya."

87 4 Zadal Ma'ad (1 / 133-191).

87 5 Badi hl Faya'id (3 / 211-212).

624 tlanii ,9,a1; rf"h^ylEw fanll Pac,,/r//al,



Kesempurnaan Perawakan Rasulullah

Nabi @ bersabda tentang Nabi Yusuf, "Ia (Yusuf) diberi setengah

keindahan (wajah)." Sebagian kalangan menjelaskan maksud ungkapan

tersebut. Menurut mereka, Nabi Yusuf diberi separuh keindahan yang

diberikan kepada Nabi Muhammad ffi. Dari sini, dapat dipahami bahwa

Nabi ffi memiliki keindahan yang s^ng t sempurna. Sementara itu, Nabi

Yusuf hanya memiliki sepatuh dannya.

Hal itu diperkuat dengan hadits yang dfuiwayatkan At-Tirmidzi darr

Qatadah dari Anas. Iaberkata, "Tidaklah Allah mengutus Nabi melainkan

dalam patas wajah yang indah dan suara yang bagus. Dan, sungguh Nabi

kalian, Rasulullah ffi merupakan Nabi yang paling sempurna wajahnya,iuga

paling bagus srtaranya."81 6

Makna yang tersurat talah, bahwa Yusuf diberi kekhususan betupa

memiliki paras indah, semefltara seluruh manusia hanya memiliki separuh

keindahan waiah yang dimilikinya. Maka Nabi Yusuf memiliki bag1an

tersendfui dalam keindahan wajahnya.Lalt apa yang dipermasalahkan?

Adapun hunrf laru dalam kata al-husnz menunjukkan kepada jenis

keindahan itu, bukan pada esensi keindahan yang dikhususkan bagi Nabi ffi.

Aku tidak paham, 
^p^y^t:,gmenjadi 

alasan mereka sehingga mengabaikan

hadits tersebut, sedangkan hadits Anas tidak bertentangan dengan hal itu.

Bahkan, hadits Anas menunfukkan bahwa Nabi ffi adalahNabi yang paling

s empurna w ajahny a, j uga p aling b agu s suarany a."

Kekhususan yang dimiliki Nabi ffi ini tidak menjadi penghalang bagi

dikhususkannya Nabi Yusuf atas seluruh manusia, dimana ia memiliki

separuh keindahan wajah manusia dan seluruh manusia lain memiliki

separuh sisanya. Itu betarti, Nabi ffi memiliki bagian yarg s^ma. dengan

Nabi Yusuf dalam keindahan. Kemudian, beliau memiliki keindahan lain

dari bagian kedua (yang tidak dimiliki oleh Yusuf).lYallahu a'1am."877

876 FatbttlBaiQ / 270)

877 Badi'ulFava'id (3 / 206).
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Bagian 2

AKHLAK TERPUJI
PARA SAHABAT



Keutamaan Abu Bakar r*b878

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dari Nabi ffi,
"Sesungguhnya di antara umatku yang pertama masuk surga adalah Abu
Bakar As-Shiddiq .*;,."azq

Sebagaiman 
^ 

yafigtelah diketahui, bahwa mas^ ant^r^masuknya dia ke

surga dengan saudara-saudarznyz dari kalangan Muhajidn tidaktah panjang.

Dan, mas a tersebut adalah mas a terpan i^ng afitara masuknya beliau dengan

masuknya umatrrya ke dalam surga.880

Sesungguhnya Rasulullah ffi memerintahkan kita untuk ittibassl Sunnah

Khulafaur Rasyidin dan iqtida'882 kepada dua Khalifah (Abu Bakar dan

Umat).883 Abu Sa'id mengatakan, "Abu Bakar adalah orang yang paling

mengetahui tentang Rasulullah ffi ."s44

Menemani Rasulullah dalam Perialanan Hijrah

Ketika Rasulullah ffi melakukan perjanjian dengan Ahlul 'Aqabah

(Sahabat yang ikut serta dalam Baiat Aqabah), beliau memerintahkanpara

Sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy tahu, para

Sahabat Nabi telah berkumpul dan bertekad untuk melindungi beliau.

Orang-orang Quraisy mulai berpikir untuk mencari cara. Sebagian

mengusulkan untuk menangkap beliau. Juga ada yang mengajukan untuk

mengasingkan beliau. Kemudian pada akhirnya, mereka bersepakat untuk

membunuh Nabi ffi.

Lalu datanglah perintah dari Allah agar beliau meninggalkan tempat

tersebut. Akhirnya, beliau melakukan perialanan di malam had. Abu Bakar

bangun dan menemani beliau dalam perjalanan itu.

878 Lihat keutamaan Abu Bakat pada beberapa pasal bedkut: "Dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti para
Sahabat '; "Para Sahabat adalah tuannya para ulama"; dan "Bantahan terhadap orang yang mencela Sahabat."

879 DiriwayatkanAbuDawd(4652)dalampembahasanSunnah.Hadttsindtanggapdha'y'olehAl-Albani.
880 Iddat $ S bdbinn Q52).
881 Mengikuti dengan mengetahui sebab hukumnya. Penj.

882 Mengikuti tanpa harus mengetahui sebab hukumnya. Peni.

883 Diriwayatkan Abu Damd (4607) dalam pembahasan Sunnah, bab "Menetapi sunnah ." At-Trmidzi Q676)
dalampembahasan Ilmu, bab "Mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah." Dilatakan,'Ini adilahhrdtts shabih."

Ibnu Majah (43) dalamMuqaddimah, bab "Mengikuti sunnah KhulafautRasyidin." Ahmad(4/126,127).
884 lhnil Muwaqqi'in Q/ 257).
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Ketika mereka berdua telah meninggalkan Makkah, Abu Bakar tambah

waspada. Dia pun mulai menjaga beliau. Berjalan di depan beliau untuk

mengawasi. Terkadang ra berialan di belakang beliau secara bergantian.

Bahkan ra berjalan di sebelah kanan dan kfui beliau. Hingga keduanya

sampai di sebuah gua.

Abu Bakar langsung masuk tedebih dahulu ke dalam gua. Hal itu

dilakukannya demi menjaga Rasulullah ffi dari hal yang bisa menyakiti

beliau. Lalu, Allah menumbuhkan sebuah pohon yang belum pernah ada

sebelumnya. Beliau pun dapat bersembunyi, sementara orang-orang Quraisy
tidak dapat menemukannya.

Pada saat itu, datanglah seekor laba-laba.Ia mulai mengelilingi pintu

gua, lalu men)'usun sarangnya hingga menutupi gua. Hal itu membuat

keduanya sulit untuk dilacak. Orang-orang yang ahli mengenali jejak pun tak

dapat menemukannya. Kemudian Allah tk mengirimkan dua ekor burung

dara. Keduanya lalu membawa sarangnya ke gua. Hal itu dapat mengelabui

penglihatan orang-orang Quraisy.

Itu merupakanm*iizatpaling sempruna, jauh lebih dahsyat ketimbang

perlawanan yang dilakukan suatu kaum dengan bala tentara yang besar.

Orang-orang Quraisy berhenti di muka gua. Rasulullah ffi dan Abu

Bakar mendengar obrolan mereka. Abu Bakar bertambah cemas dan

khawatir lalu berkata,"WahalRasulullah, seandainya salah satu dari mereka

melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita di sini."

Beliau bersabda, "\Wahai Abu Baka4 kenapa engkau berpikir kita hanya

berdua? Allahlah yang ketiga (bersama kita)."88s Beliau melihat kesedihan

Abu Bakar memuncak. Namun, kesedihan Abu Bakar itu tidak disebabkan

karena ia mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri. Ia mengkhawatirkan

Rasulullah. Melihat hal ini, beliau menenangkan hati Abu Bakar dengan

menyampaik an kabar gembira.' J angan la b e ngkau b e rs e di b. S u u ngu b n1 a A I la h

bersana kita. " (At-Taubah: 40)

Maka tampak rahasia yang terkandung dalam ma'fi.yab ftebersamaan)

secara lafadznya. Sebagaimanatampak secara hukum dan maknanya.

885 Diriwayatkan Al-Bukhari (4663) dalam Tafsir, bab: "Ketika satu dari dua orang dalam gua berkata kepada

temlnayl,'Iia tahqan innallaha ma'aru."' (At-Tatbth: 40)
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Seperti sebutan bagr Rasululiah dan Sahabatnya. Ketika beliau wzfat,

Sahabat beliau dipanggil "Khalifah Rasulullah." Setelah itu, terputuslah

panggilan "Khalifah" setelah wafatnya beliau. Ia pun dipanggil "Amirul
Mukminin."

Mereka berdua ti.ggul di dalam gua selama agahai. Lalu mereka pun

keluar darigta. Beliau bersabda, "Engkau memasuki gua tersebut, di mana

tidak ada seorang pun yang memasukinya sebelumnya. Dan, tidak pantas

bagi otang lain setelah kamu memasukinya."

Ketika mereka berdua sampai di padang pasir, mereka disusul oleh

Suraqah bin Malik. Ketika jarak Suraqah semakin dekat, Rasulullah ffi berdoa

untuk kekalahan Sutaqah. Dengan doa Rasulullah, maka tersungkurlah

kuda yang ditunggangi Suraqah. (Dan Suraqah pun jatuh). Saat menyadad

dirinya tidak bisa menghindar dari sergapan Rasulullah dan Abu Baka4

maka Suraqah menawarkan harta kepada Rasulullah y^ngpern h menolak

kunci gudangharta. "Engkau lalai, ketika Tuhanku memberiku makan dan

minum."886

Beberapa hal penting yang dimiliki Abu Bakar adalah tingkatan kedua

setelah Rasulullah &. la adalah orang yang kedua masuk Islam (setelah

Khadijah Raha). Kedua dalam pengorbanan ji'wa. Juga dalam zuhud,

kesetiaan menemani, dan kepemimpinan. Ia pun memiliki kesamaan dengan

beliau pada masa hidupnya, hingga kesamaan dalam hal yang berkaitan

dengan sebab kematiannya. Rasulullah ffi wafat karena sebab racun. Dan,

Abu Bakar juga diberi racun hi.gg^ kemudian ia meninggal.

Orang-orang yang Masuk lslam
Melalui Usaha Abu Bakar.l*a

Ada 10 Sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah W, bahwa

mereka akan masuk surga. Di antaru kesepuluh Sahabat itu, yang masuk

Islam lewat jasa Abu Bakar adalah: Utsman, Thalhah, Zubur, Abdurrahman

bin Auf, dan Saad bin Abi Waqash.

886 DidwayatkanAl-Bul,hari (1965, 1966) dalampembthasmPusa.Mtslim (1103/57) dalarnpembahtsanPlaw:a.
AhmadQ/231).
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[nfaq Abu Bakar ^se

Ketika Abu Bakar masuk Islam, ia memiliki 40 ribu Dirham. Ia

pun menginfakkan hafianya tersebut. Karena ia berpikir Islam lebih

membutuhkannya. OIeh karen a irut, ia pun menginfakkan hatanya.

"Tidaklah bermanfaat bagiku hafia. Dan tidaklah bermanfaat bagiku

harta Abu Bakar."887

Dia lebih baik dari orang Mukmin di antara pengikut Fir'aun.

Karena mereka menyembunyikan keimanannya. Sedangkan Abu Bakat

menyatakan fiy a secara terang-terangan.

Dia juga lebih baik dari orang Mukmin dl antara pengikut Yasin.

Karena mereka berjihad hanya beberapa saat. Sedangkan Abu Bakar beriihad

bertahun-tahun lamanya.

Layaknya burung pembawa kemiskinan datang, mengelilingi sekitar

benih-benih kedermawanan, tetapi dia berteriak: " 5 i E a ka h 1 ang n au m e m b e ri

pinjanan kepadaAllah,pinjananlangbaik (nenaJkahkan hartanla dijalanAlkh)."

[Al-Baqamhz245l

Lalu dia pun meletakkan kecintaanterhadap hata luruh di atas tam n

keridhaan. Ia rela telentang di atas kasur kefakiran.

Sang bunrng pun memindahkan benih-benih itu ke dalam temboloknya.

Lalu terbang ti"Sg menuju pohon kejujutan. Berkicau dengan pujipuiian.

Di dalam mihrab mihrab Islam, ia berkata: "Dan kelak akan dijaubkdn nrang

yng paling takwa dari neraka itu. Yang nenaJkahkan hartanla (di jalan Allah)

unht k mem bersib kanryta. " (Al-Lait 17-18)

Banyak 
^yat 

dan hadits yang berbicar^tefltaflgkeutamaan Abu Bakat.

Tatkalaia menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar.

Wahai mereka yang membencinya. Sungguh dalam hati kalian hanya

ada api kebencian. Tiap kali disebutkan fadhilah-fadhtlahnya, ia mengalahi

887 Diriwayatkan Ibnu Maiah (94) dalam Muqaddimah, bab "Keutamaan Sahabat Rasulillah 6." Dikatakan dalam

ATZawaid,"Htdtts tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah." Katena Sulaiman bin Mahran Al-Amasymen-

tadlb-katnya.BegsrtiugaAbuMu'awiyah. Namunia men- tabditdengmielas.Makttadlstetsebuttidakbetlaku.

Para perawi lainnyr tsiqah." AhmaLd Q/253). Ahmad'Sy*k (7439)berkata,"Sanad-nyzshabih;'
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sifat-sifat hinanya. Apakah kamu dapat melihat, orang-orang kafir yang
menolaknya tidak mendengar, .".ledang dia salab fizrafig dai dua orang ketika
keduanla berada dalarz gua..." (At-Taubah: 40)

Tatl<ala Abu Bakar diajak untuk masuk Islam, ia pun tidak menolaknya.

Iaberialandi atas jalan kebenaran. Tidak terjatuh dan tidak pula tergelincir. Ia
senantiasa bersabar sejak waktu yanglamahingga waktu-waktu belakangan.

Ia pun memperbanyak bednfak. Tiadalah hartanyaberkurang, namun
justru bertambah. Demi Allah, telah bertambahhatanya dal setiap dinar
yangia infakkan, bertambah satu dinar. ."..sedang dia salalt nnrafig dari dua

orang ketika keduanyta berada dalam gua..." (At-Taubah: 40)

Siapakah yang menjadi Sahabat dekat Nabi 6 sejak masa mudanya?

Siapakah yanglebih dulu masuk Islam dari kalangan sahabat? Siapakah yang

paling cepat memberi jawaban ketika ditanya tentang sesuaru? siapakah

orang yang pertama kali shalat bersama beliau? Siapa pula yang terakhir
ikut menshalatkan beliau di saat wafat? siapakah yang membaringkan
tubuh beliau ketika wafat dalam kuburnya? Ketahuilah penolong yang

sesungguhnya.

Di saat banyak or,,ng yang murtad setelah Rasutullah ffi wafat, Abu
Bakar menumpasnya dengan penuh kesadaran. Dengan nash Al-eur'an,
dia menjelaskan hukumanbag| orang yang membangkang dengan bahasa

yang jelas dan rinci. orang yang baik merasa senang dengan keutamaan

yang dimilikinya, sementara orang yang iri bertambah marah melihat
keutamaannya. Kaum Rafidhah banyak yang meninggalkan majelis Abu
Bakar. Namun, kemanakah mereka akan meladkan diri?

Betapa seringnya ia melindungi Rasulullah ffi dengan harta dan jivranya.

Sungguh ia adilahteman istimewa bagi beliau dalam hidupnya sampai wafat.

Fadhilah-fadhilahnya tampak jelas yang tidak dapat ditutup-tutupi.

Sungguh aneh! Masih adakah orang yang dapat menutupi cahaya

m^t^hai di siang had.

Mereka berdua telah memasuki gua yang tidak pernah dimasuki orang
lain. Abu Bakar pun ketika itu khawatir akan te\adt hal-hal buruk. Beliau
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pun bersabda, "Kenapa engkau berpikir kita berdua? Allah-lah yang ketiga

(bersama kita)."

Ia pun merasakan ketenangan hati. Rasa khawatir akan teriadi hal-hal

buruk musnah. Hilanglah rasa khawatir dan gundah dalam dirinya. Akhirnya

ia pun merasakan ketentraman ketika berada di sana.

Sang muadzin kemenangan pun menyampaikan (*uhy") di atas menara-

men ra. ."..sedang dia salah $nrdng dai daa orang ketika keduanla berada dalan

gud.... " (At-Taubah: 40)

Kecintaan Umat terhadap Abu Bakar

Demi Allah, mencintai Abu Bakar menjadi satu bukti akan keteguhan

hati. Membencinya menjadi bukti akan kotornya hati. Mengapa begitu?

Kzrenaia adalah Sahabat terbaik, sekaligus kerabat dekat Nabi.

P erny ataan ini didukung oleh argumentas i y ^g kuat. Kalaulah bukan

karena ke-shahih-an kepemimpinannya, tidaklah ia dipanggil sebagai

pengikut H anafryah.T*ggo dulu! Darah orang-orang Rafidhah bergejolak."

Sungguh kami mencintunya bukan lafita;r^n hawa nafsu. Dan kami

tidak meyakini orang-orang selainnya itu jelek. Tapi cukuplah bagi kami

berpedoman kepada perkataan Ali, "Rasulullah 6 telah meridhai engkau

untuk mengatur urusan 
^gama 

kami. Maka kenapa kami tidak meridhai

engkau untuk mengatur urusan dunia kami?"

Demi Allah, sungguh engkau (Abu Bakar) telah membalas perbuatan

orang-orang yang menolakmu. Demi Allah, sungguh waf ib bagl kami untuk

memberikan kepada Ash-Shiddiq akan hak-haknya. Kita memujinya dengan

berbagai pujian yang baik dan mengakui aP^yzflgmemang layak untuknya.

Barangsiapa y^flg menolak Abu Bakar, ia tidaklah kembali kepada kami.

Dan hendaklah ia punya alasan atas hal itu.888

888 Al-Fawa'id (97-101).
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Keberanian Abu Bakar +&,

Abu Bakar adalah sosok yang paling berani setelah Rasulullah 6.
Adapun Umar dan selainnya lebih kuat fisiknya dari dia. Namun ia adilah

sosok yang paling sabar dibanding para Sahabat yanglain.

Di manapun ia berada, ia tetap dengan keteguhannya. Hingga tempat

dengan gunung yang berguncang sekalipun. Ia tetap dengan hati yang tenang.

Ia pun menjadi tempat bedindungnyap^r^ Sahabat pemberani dan ksatria.

Ia juga selalu menenangkan dan terus memotivasi mereka.

Keteguhan hati idah yang dialami ketika mengalami masa sulit d Sr",
baik di siang hari ataupun milamnya.Juga keteguh an pada saatperangBadar

berkecamuk. Ia pun berkata kepada Nabi ffi, "Wahai Rasulullah, cukuplah

bagimu sumpahmu 
^t^s 

nama Tuhanmu. Itulah yang menjadi penolong

bagrmu 
^t^s 

apa yang telah engkau janjikan."88e

Keteguhan hati Abu Bakar juga teruji pada saat terjadinya Perang

Uhud. Ketika itu setan berteriak kepada manusia bahwa Muhammad telah

wafat. Akhirnya tidak ada dari Sahabat y^rrg keluar untuk ikut berperang

bersama Rasulullah ffi. Kecuali sekitar dua puluh orang saja. Dengan jurnlah

yang demikian sedikit, ia tetap tenarig dan teguh pada pendiriainrrya.

Keteguhan hatinya juga tampak padaszatPerangKhandak. Di tengah

perhatian pasukan perang yang sudah mulai turun. Dan hati mereka sudah

sampai pada kecemasannnya. Ia tetap pada pendiriannya.

Sama halnya pada saat peristiwa Hudaibiyah. Ketika iru, sang ksatria

Islam, Umarbin Khattab cemas dan khawatfu. Hingga akhirnyaAsh-Shiddiq

menenangk anny a dan menghiburnya.

Keteguhan hannya juga terlihat pada peristiwa Hunain. Yaitu tatlala

manusia lari dan kabur berhamburan .Iatetap tirggrl, dan tidak lari selangkah

pun.

889 Diriwayatkan Al-Bukhari (3953) dalam pembahasan Pepetangan, bab "Ingatlah, ketika kamu memohon
pettolongan kepada Tuhanmu, lalu dipetkenankannya bagimu . . . ." (Al-Anfal: 9) . Muslim (1 763 / 58) dalam
pembahasan tentang Jibad dar S afar.
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Keteguhan hattnyz juga tampak ketika munculnya malapetaka dan

bencana. Yang telah mengguncangkan dunia. Bencana yang sampai

merrgguncang gunuflg-gunung. Bencarra yang melukai kaki-kaki par a praiuit
perang. Hati orang-orang Muslim pun terguncang. Seperti guncangafl ombak

di lautan ketika ditiup angin yang kencang. Ketika itu setan berteriak-teriak

dengan keangkuhan di tiap belahan bumi. Hingga manusia keluar daiagarna

Allah dengan berbondong-bondong.

Musuh-musuh Allah mulai berontak dengan berteriak-teriak di setiap

sudut bumi. Wahy'u dari langit pun terputus. Hingga 
-kalaulah 

bukan

karena pertolongan Allah- cahaya petunjuk dari bintang-bintang pudar.

Para Sahabat menentangkatahati mereka.Bagumana tidak? Mereka sudah

kehilangan sosok Rasul dan kekasih di tengah-tengah mereka. Daerah ufuk

pun tenggelam tertutup kegelapan. Melahirkan kemunafikan. Mereka pun

mulai terbangun. Setaya mengangkat kepala yang sebelumnya menunduk

berada pada ketaatan kepada Rasulullah ffi. Orang-orang muslim pun

mendengar suara musuh-musuh Allah. Yang selama hidupnya, mereka tidak

pernah mendengarnya.

Pada saat itu, mulailah musuh-musuh Allah berambisi untuk menggiring

manusia kembali menyembah berhala. Dan memalingkan waiah-waiah

mereka dari Baitullah. Serta menutup hati mereka dari keimanan dan Al-

Qur'an. Hingga mengajak mereka untuk kembali ke agamamereka dahulu,

Yahudi, Majusi, kemusyrikan, dan penyembah berhala.

Tanpa rasa takut, Ash-Shiddiq pun bangkit menyingsingkan lengan

bajunya. Menghunuskan pedangnya y^ngmerupakan pedang D ry lfqaryang

kedua. Ia pun menaiki kuda perangnya dengan penuh keberanian. Berlari

pada medan perang yang tidak pernah terkalahkan.

Maka prajurit-prajurit Islam terus maju. Tak terkecuali praiurit

betkuda mereka maju menyerang dengan busur panahnya. la berkata,

"Demi Allah! Sungguh aku akan berjihad melawan musuh-musuh Allah

dengan iihad sesungguhnya. Aku akan perlihatkan keberanian berperang

kepada mereka. Hingga tersisa mereka yang telah mendahuluiku. Atau

tersisa aku seorang. Akan aku desak mereka masuk ke dalam pintu, tempat
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mereka keluar. Dan akan aku kembalikan mereka kepada kebenaran yang

mereka membencinya."

LaluAllah pun memberi keteguhan pada hati pasukan Muslimin. Yang

jika ditimbang, ia akan lebih berat ketimbang hati umat manusia lainnya.

Dan Dia runtuhkan orang-orangmunafik dan golongan murtad. J:ug parra

Ahlut Kitab, penyembah berhala. Hingga saluran dakwah agama akan

kembali lurus setelah membelok. Agama Islam iuga akan kembali berjalan

di atas Sunnah dan ManhE-nya (jalannya).

Adapun golongan setan akan lari tunggang langgang dalam kezdaan

merugi. Panmuadzi, prrn mengumandangkan adzan keimanan di seluruh

alam nya. "Sekali-kali tidak! Sesungguhnya (lanya) golongan Allah yang

menang."

Dalam keadaan seperti itu, tidaklah nyali pasukan Muslimin menurun.

Tidak pula merendah atau melemah.Justru terus bertambah, dengan dibantu

dan ditolong oleh Allah d6.

Sebaliknya, tidaklah musuh-musuh Allah dapat bersenang-senang di
setiap sudut kota. Namun mereka justru kalah dan hancur.

Yang demikian itu, demi Allah, adalah keberanian yang melemahkan

pasukan-pasukan perang manapun. Sebuah semangat yang menandingi

kesemangat anlunnya. Maka berhaklah bagr Ash-Shiddiq untuk memperoleh

penghargaan dengan bagian yang banyak.

Bagumana tidak? Ia telah berhasil mendapatwadsan Kenabian dengan

sempurna. Dan sungguh, sang pembed waris -shalawat dan salam atasnya-

adalah sosok manusia paling berani. Begrtu juga sang pewaris beserta

Khalifah s etelahnya. Adatah s os ok-s os ok pemberani dengan dikiaskan pada

gambann di atas.

Cukuplah Umar bin Khattab sebagai anakpanahnya. Khalid bin !7atid

sebagai senjatanya. Kaum Muhafirin dan Anshar sebagai oraLrtg-orang setia

dan pemberanbaglnya. Dan tidaktah mereka semua, kecuali mengakui akan

keteguhan dan keberanian Nabi ffi.8e0

890 Al-Farusiah (321-323).
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Fadhilah Abu Bakar dan Umar

Rasulullah ffi bersabda, bahwa jika suatu kaum mentaati Abu Bakar

dan Umar, maka mereka akan memperoleh penrnjuk.sel 8e2 Diriwayatkan

dalam sebuah hadits maslhar, bahwa Nabi ffi bersabda kepada Abu Bakar,

"Mereka berdua adalah telinga danmata."qe3

Hadits tersebut mengindikasikan empat hal:

Pertama, maksud dari hadits tersebut adalahbahwa kedudukan mereka

berdua pada dfui Rasulullah seperti fungsi telinga dan mata.

Kedua, maksudnya bahwa peran keduanya tethadap Islam seperti

fungsi telinga dan mata bagi manusia. Dengan demikian, Rasulullah ffi
menempati fungsi hati dan jiwa, sedang Abu Bakar dan Umar menempati

fungsi telinga danmata.

Dalam hal ini ada dua penafsiran:

Pertama, pembagian, yaitu salah satu dad keduanya berfungsi sebagai

telinga, dan yang lunny a berfungsi sebagai mata.

Kedua, gabungan keduanya. Yaitu fungsi dan penggambaran dengan

kedua indera tersebut, keduanya zda pada individu masing-masing. Maka

tiap-tiap dari keduanya berfungsi sebagai telinga dan mata.

Jika ditafsirkan dengan pembagian, manusia pun bertanya-tanya.

Manakah diantara keduanya yang memegang fungsi telinga? Mana pula di

antara keduanya yang memegang fungsimata?

Mereka menjawab atas dasar "Manakah di 
^flta:a 

kedua sifat indera

yang paiing utama, itulah sifat Ash-Shiddiq." Dengan begitu, maka sifat

indera penglihatan (mata) dimiliki Abu Bakat Ash-Shiddiq, sedangkan sifat

pendengaran (telinga) dimiliki Umar Al-Faruq.

891 Didwayatkan MusLm (681/311) dalam pembahasan Masjid dan Tempat Shalat, bab "Meng-qadha'Shalat
yang tertinggal dan sunnahnya menyegerakan qadha' shalat." Ahmad (5 / 298).

892 I hnil Mtuaqqi'in (2/ 251.
893 Mtjanna'ATZawaid lil Haixani (9/ 55) dalam pembahasan Manaqib, bab "Keutamaan Abu Baka4 Umat,

Utsman, dan Ali, serta pam Sahabat yang lain." Dikatakan, "Hadits tersebut diriwayat}an oleh Ath-Tabtani,

di antara perawinya adalah Furat bin As-Saib, dan ia adalah sosok yang ditinggalkan riwayamya."
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Dari sini dapat diketahui, bahwa Umar adalah seorang muhaddats.8ea

Sebagaiman^ yang disabdakan oleh Nabi @, "sungguh di antara umat

manusia sebelum kalian terdapat pata muhaddats. Adapun bagi umat saat

ini, terdapat satu orang muhaddats. Dia adalah lJmzr."9es

Tahdits yang disebutkan di atas adalah segala kebenaran yang disampai-

kan ke dalamhati. Inilah cara mendengar secara batin yang sama denjatnya

dengan tabdits dan ikhbar atas izin beliau.

Ash-Shiddiq merupakan sosok yang sempurna tingkat kejujurannya.

Karena akalnya yang juga sempurna, seakan-akan Abu Bakar langsung

mampu menangkap apa-^p^yang disampaikan Rasulullah ffi lewat haanya.

Bagatmana hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada yang rnenghalangS ant^r^

dirinya dengan penglihatannya, kecuali hiiab ghaib.

Perumpaan lainnya, bahwa ia dapat melihat segala sesuatu yang

disampaikan Rasulullah ffi tentang hal-hal ghaib. Hal itu dapat terjadi, karena

dia memiliki penglihatan dan akal yang sempurna.

Itulah anugerah paling utama bagi seorang hamba. Juga menjadi

sebuah kemuliaan yang paling besar. Ia menempaa denjat kedua setelah

Kenabian. Oleh karena itu, Allah $*i menempatkan posisi "anugerah" itu
setelah kenabian. Dia berfirman:

"Dan Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya mereka itu akon

bersuna-sa na dcngur ariltg-orangymtg dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu;

rwbi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid don orang-orong

shalih." (An.Nisa': 69)

Hal-hal itulah yang menjadikan Ash-Shiddiq lebih utama. Bukan karena

banyak puasanya. Bukan pula karena banyak shalatnya. Dari orang yang

memiliki "anugerah" berjalan pelan-pelan. Tapi dialah yang datang lebih dulu.

Orang-orang y^ng tidak berjalan di atas jalan itu akan terbebani.

Terlebih juga orang yang berfalan namun tidak ditujukan pada anugerah

894 Miladdats, orang yang bisa betsabda. Maksudnya, dia paham esensi dan tujuan Syariat, sehingga petbuatan
dan ucapannya, sedngkali cocok dengan Wahyu sebelum ia diturunkan. Edt.

895 Dtriwayatkan Al-Bukhari (3689) dalam pembahasan Keutamaan Sahabat, bab "Manaqib Umar bin Khattab."
},{.usnm Q398 / 23) dalam pembahasan Keutamaan Para Sahabat.
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tersebut. Maka orang-orang yang b erialanmenuiu anugerah itulah yang lebih

dulu sampai. \Walaupun ia harus berialan merangkak ataupun merayap.se6

Keutamaan-keutamaan Utsman ^Mw

Muhammad bin 'Aun berkata "Ylahai Abu Abdillah, mereka

berkata, 'Apakah kamu bethenti pada Utsman dalam ber-ittiba?'Lafu

ia mengatakan, 'Mereka telah berbohong. Demi Allah, ber-ittiba'-lah

kepadaku.' Sesungguhnya mereka diceritakan tentang hadits Ibnu Umar,

'Kami mengutamakan di Lntlrra para Sahabat Rasulullah ffi.' Lalu kami

katakan,'Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman,lalu Ali. Hal itu

terdengar oleh Nabi ffi, dan beliau tidak mengingkarnya. Dan beliau tidak

mengatakan, 'Pilihlah setelah mereka. Maka Barangsiapa yang berhenti (ber-

ittiba) pada Utsman dan tidak meniadikan Ali '$\ sebagai yang keempat,

maka ia tidak mengikuti Sunnah."8e8

Keutamaan Empat Khulafaur Rasyidin

Ahmad menyebutkan dalam suramya yang dikirim kepada Musaddad,

"Tidak ada otangyang menemukan sosok yang lebih baik setelah Nabi ffi

selain Abu Bakat Dan tidak ada sosok yang lebih baik setelah Abu Bakar

kecuali Umar. Dan tidak ada sosok yang lebih baik setelah Umar kecuali

Utsman. Dan tidak ada sosok yang lebih baik setelah Utsman kecuali Ali

bin Abi Thalib db."

Kemudian Ahmad betkata lagi, "Demi Allah, meteka adalah Khttkfaur

Raslidin yang telah mendapat petuniuk."see

89 6 Badi'n I Fatt a'id (1 / 7 2-7 3)

897 Lthat Fadba' il Utma4 p*al"Ptta Sahabat adalah tuanny^P^t Dlafl:ol'

898 Diriwayatkan Al-Bukhari (3655) dalam pembahasan Keutamaan Pata Sahabat, bab "Keutamaan Abu Bakat

setelah Nabi Shallallah'Alaihiwa Sallam ;' I'lan Al-Mnaqqi'itt (4/ 215).

899 lhn Al-Mwaqqi'h (4 / 217).
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Keutamaan Hasan dan Husain @

Dalam iwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi ffi ditanya,
"Siapakah dtantan anggota keluarga engkau, yang engkau cintai?,, Beliau

bersabda, "Hasan dan Husain."em (Nlungkin maksud perkata fl ini ialah
menunjukkan keutamaan kedua cucu Nabi, Hasan dan Husain .Karcnapada
hakikatnya, Nabi mencintai seluruh isteri, anak-anak, dan kerabat beliau.
Tidak adayangdiabaikan dari cintanya -edt.).

Keutamaan Aisyoh @ig 
sot

Nabi ffi dttanya tentang wanita yang paling dicintai. Beliau bersabda,

"Aisyah." Lalu ditanyalagl,"Kalau dad laki-laki?" Beliau menjawab, ,,\)ma!

bin Khattab 4*b."soz

(Dalam flwayat lain dijelaskan, bahwa tidak ada wanita yang bisa
menggantikan Khadijah Raha di hati Rasulullah. Hal itu pula yang membuat
Aisyah Raha merasa cemburu. Jadi wanita yang sebenarnya paling dicintai
oleh Nabi, ialah isteri perterma, Khadijah Al Kubra Raha -edt.).

Keutamaan-keutamaan Para Sahabat Lain

telah diridhai oleh Ibnu Ummi 'Abd bagi kalian." Yang dimaksud adalah

Abdullah bin Mas'ud.eo3

900 At-Tirmidzi (3772) diltmpemba.hastn Manaqib,bab "Manaqib Hasan dan Husain.,, Dikatakan, ,,Hadits

ghaib drisisilri." Hadits ini dianggap dba'if oleh Al-Nbrrudrlarn Hadi*Dba'if At-Timid{ (7BB).IhnAl-
Mwaqqi'in (4/509).

901 I'thttFadba'ilAis1ah",pasal:"PtaSahabatadalahtuannyaparaulama"danpasal:"Bantahantethadaporang
yang mencela pata Sahabat".

902 Al-Bukhari (3662) dilam pembahasrn lQilamaan Para S ababat,bab "Sabda Nabi yang berbunyi 'Izt ksnta
ntxakhid7at kbalilan." Muslim Q384/8) dalampembahastnkytamaarParaSababat,btb "KeutamaanAbu
Brktr;' I ha Al-M waqq i'i n (4 / 508)

903 DiriwayatkanAth-ThabtanidilamA/-Kabir(9/77)no.8458.Al-HaitsamidalamAl-Majna'(9/293)
mengatakan, "Hadits itu diriwayatka n oleh Al-Bazzx dan Ath-Thabrani dalan ALArmtb dengan meringkas
kamhab.Juga.&nwayatlan olehnya dalarmAl-Kzbirdenganszrnad. mnqatbi'dan sisaperawiyanglunnya, biqah."
Al-Hakim dalam Al-MntadrakQ/ 319) mengatakan, "sanadnya shahih, tapi mereka belum men-takbrij-tyt:'
Telah disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan disebutkan pula olehAl-Alba rudalamsilihhHadits Shahihno.1225
secam rinci. LihatlhnAl-Mwaqqi'in (2/ 257)
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Hadits berikut, "Bahwa Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga

dengan merangkak."eoa

DariZurarah bin Aufa, dari Imran bin Hashin,#, ia berkata,"Telah

bersabda Rasulullah ffi, "Sebaik-baik umatku adalah umat di mana aku

diutus pada mereka. Kemudian mereka yang ada pada masa setelahnya.

Selanjutnya mereka yangada pada masa setelahnya. lWallabu A'lan, apakah

beliau menyebut yang ketiganya ztau tidak. Setelah itu, muncullah kaum

yang melakukan persaksian, padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi.

Mereka bernadzar, padahal mereka tidak sanggup memenuhinya. Mereka

berkhianat, sehingga mereka pun tidak diberi kepercayaan. Dan banyak

orang yang mengaku-ngaku berbuat baik di anta;ra mereka."

Hadits tersebut dikeluarkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi.e0sJuga telah

dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i dari hadits Zahdam

bin Mudhrab dari Imran bin Hashin.e06 Hadits ini dfuiwayatkan dari Imran

bin Hashin, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, dan Nu'man bin

Basyit.

Adapun hadits Imran telah disepakati. Namun lafadznya masih

dipertentangkan. Kebanyakan nsrayat menyebutkan bahwa beliau menyebut

dua masa setelah masa beliau. Dalam beberapa riwayat hadits shahih disebut-

kan, "kemudian merekaymtgadapada masa setelahnya" sebanyak tiga kali.

Semoga saja ini tidak dijaga. Karena Imran pernah ditanya mengenai

hadits tersebut. Ia menjawab, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah ffi
menyebut masa setelah masa beliau, dua kali atau ig kali."e07

Adapun hadits Abdullah bin Mas'ud telah dikeluarkan dalam Sbahib

Al-Bukhai dan Shabih Muslin dalam lafadz yang berbeda. "Sebaik-baik

904 Al-Fawai d A I Ma1 ru bb f I Ab adi t: ALMadfu 'a b, hlm. 401 no. 1 4 1.

905 Diriwayatkan Muslim Q515/ 215) dalam pembahasan Keilamaan Para Sababat,bab "Keutamaan Sahabat,

kemudian genetasi setelah meteka, kemudian generasi setelah meteka." Abu Damd (465! dalam pembahasan

Sunnah, bab "Keutamaan para Sahabat." At-Tirmidzi (2222) dalam pembahasxrFitnah,bab "Hal-hal yang

betkaitan dengan abad 3 H."
906 Dfuiwayatkan Al-Bukhari (3650) dalam pembahasan Keutamaan Para Sahabat. Muslim (2535/ 214) tentang

Keutamaan Para Sahabat, bab "Keutamaan Sahabat, kemudian genetasi setelah mereka, kemudian genemsi

setelah mereka." An-Nasa'i (3809) dalam pembahasan Nadzar dan Sumpah, bab "Menepanradzal.."

907 Dirrwayatkan Muslim (2535/214) dalam pembahasan Keutamaan Para Sahabat, bab"Keutamaan Sahabat,

kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah meteka."
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umat adalah umat pada masaku, kemudian pada masa setelah mereka;

kemudian datanglah suatu kaum, di mana salah seorang dari mereka

bersumpah sebelum memberi kesaksian. Dan sumpahnya itu merupakan

kesaksiannya."eos

Dalam lafadz yanglun,Nabi ffi ditanya, "Golongan manusia manakah

yang paling baik?"' Beliau menjawab, "Mereka yang hidup pada masaku,

kemudian masa setelah mereka, kemudian masa setelah mereka."'Tidak ada

pertentangan dalam ungkapan "masa setelah mereka" sebanyak dua kali.eoe

Adapun hadits Abu Hurafuah diriwayatkan oleh Muslim dalamkitabnya

dalam lafadz yang berbeda. "sebaik-baik umatku adalah umat yang aku

diunrs di dalamnya. Kemudian umat setelah mereka-wallahu a'lam, apakah

beliau menyebut yang ketiga atau tidak-Ia berkata, "Kemudian datang

suatu kaum yang menggantikannya. Mereka sangat bergembfua melihat

penderitaan orang lain. Mereka memberi kesaksian, padahal mereka tidak

dimintai kesaksiannya."elo

Dalam hadits ini disebutkan satu kaum yang menggantikan kaum setelah

masa Nabi ffi. Adapun penyebutan kaum yang ketiga masih diragukan. Hadits

tersebutlah yang dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud, Imran, dan Aisyah.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah berkata, "seorang

laki-laki befiany a kepada Rasulullah ffi ,'Golongan manusia manakah yang

paling baik?' Beliau bersabda, 'Kaum yang hidup pada masa dimana aku

berada, kemudian masa yang kedua, kemudian masa yang ketiga."relt

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dari Nu'man bin Basyir dengan

lafzdz dari Nabi 6, beliau bersabda, "sebaik-baik golongan manusia adalah

yang hidup pada masaku. Kemudian golongan yang hidup setelah mereka,

kemudian golongan yang hidup setelah mereka. Kemudian datanglah suatu

908 Al-Bukhari (2652) dalam pembrhtstn kstamun Para Saltabat. Muslim (2533/ 270) tertangkfianaar Para
S ababat,bab "Keutamaan Sahabat, kemudian generasi setelah meteka, kemudian generasi setelah mereka."

909 Al-Buklrari(3651)dalampembahrsanKertamaanParasahabatNabi,bab:"KeutamaanSahabatNabi". Muslim
Q533 /211) tentangKeutamaan Pata Sahabat, bab "Keutamaan para Sahabat, kemudian genetasi sesudahnya,
kemudian genetasi sesudahnya."

910 Muslim(2534/213)dalampembahasrnl(edamaanParasahabat,ba,b"KeutamaanparaSahabat,kemudian
genetasi sesudahnya, kemudian genetasi sesudahnya".

9 1 1 Muslim (253 6 / 213) dalarn pembahasan Keutamaao Para Sahabat, bab "Keutamaan pam sahabat, kemudian
generasi sesudahnya, kemudian genemsi sesudahnya".
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kaum yang kesaksian mereka mendahului sumpahnya, dan kesaksian mereka

itu merupakan sumpah merekz."e12

Diantara semua hadits yang disebutkan, tetdapat kesepakatan dalam

dua masa setelah masa Nabi ffi, kecuali hadits yang diriwayatkan Abu

Hurairah. Penyebutannya masih dkagukan. Adapun penyebutan mzsaya;ng

keempat tidak ada, kecuali pada hadits Nu'man.

Tetapi dalam l,ttab ShahihAl-Bukbai dan Muslim, ada saksi atas hadits

Abu Sa'id Al-Khu&iy dari Nabi ffi. Beliau bersabda:"Akan datang kepada

manusia suatu masa, dimana sekelompok orang keluat untuk berpetang.

Seseorang bertanya kepada mereka, 'Adakah di antara kalian yang melihat

Rasulullah ffi?' Mereka menjawab, \a.' Mokadia mempersilakan orang-orang

itu pergi. Kemudian sekelompok yanglunjuga keluar untuk berperang, dan

mereka ditanya, 'Adakah di antara kalian orang yang melih^tpar^ Sahabat

Rasulullah ffi?' Mereka menjawab,'Ya.' Maka dia mempersilakan mereka

pergl. Kemudian sekelompok orang yang lain iuga akan keluar untuk

berperang. Mereka pun ditanya,'Adakah di antarakalian or^trgy^ngmelihat

para Sahabat Rasulullah m?' Mereka pun menjawab, \a.' Maka dia pun

mempersilakan mereka peqri."e13

Dalam hadits di atas, disebutkan dua masa setelah masa RasulullahW,

sebagaimana telah disebutkan pada hadits-hadits sebelumnya.

Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, disebutkan tiga masa

setelah masa beliau. Adapun lafadznya sebagai berikut, "Akan datang

kepada manusia suatu waktu, dimana di antara mereka dibangkitkan.

Mereka pun berkata, 'Perhatikanlah! Apakah kalian mendapatkan di

antara kalian seseorang dari Sahabat Rasulullah 'i#?" Ternyzta ada seorang

yang meniadi Sahabat beliau. Lalu dibukalah pintu untuk mereka karena

keberadaan Sahabat tersebut. Kemudian dibangkitkan golongan yang

kedua. Lalu mereka bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang hidup

pada masa Sahabat Rasulullah ffi?" Maka dibukalah pintu untuk golongan

kedua ini. Kemudian dibangkitkan golong^n y^ng ketiga. Lalu dikatakan,

972 TbnuHrbbelrQ292).

913 Al-Bukhari (3649) dalim pembahasan Keutamaan Pam Sahabat, bab "Keutamaan Sahabat". Muslim (2532)

dalam pembahasan l(tttanur S altabat bab "Keutamaan Sahabag kemudian keutamaan orang-orang yang hidup

sesudah masa Sahabat (fabi'in), kemudian onng-orang yang hidup sesudah masa Tabi'in (Iabi'ut Tabi'in)."
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"Perhatikanlah!" Apakah kalian melihat di antata mereka adz orangyang
melihat orang yang hidup di masa para Sahabat Rasulullah W? Maka
dibukalah pintu untuk mereka. Kemudian dibangkitkan golongan yang

keempat. Lalu dikatakan, "Perhatikanlah! Apakah kalian melihat di antan
mereka seseorang yang melihat orang yang melihat seseorang yang hidup di
masa para Sahabat Nabi ffi?" Lalu dijumpai onngyang dimaksud dengan

pefizrnyazn itu. Maka dibukalah pintu untuknfal'et4

Nabi iffi dianya, "Manusia manakah yang paling baik?" Beliau men 1awab,

"Orang yang hidup pada masaku. Kemudian masa kedua, dan ketiga."

Para Sahabat Bersujud Sebagai
Ungkapan Syukur kepada Allah

Sa'id bin Manshur menyebutkan, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq -*r

bersujud ketika ia mendapatkan berita kematian Musailamah.Disebutkan

oleh Ahmad, bahwa Ali .& bersujud ketika mendapati Dzuts Tsadyah

masuk ke dalam golongan Khawarij. Pada masa Rasulullah ffi, Ka'ab bin
Malik bersujud ketika disampaikan kepadanya kabargembira tentang taubat

kepada Allah tk. Kisah tersebut dituliskan dalaml<ttab shabih At-Bukhari
dan Shabih Muslim.els

Hadits-hadits Palsu Seputar
Keutamaan Para Sahabat 4$t,

Di antan keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang diriwayatkan oleh
para petawi yang jahil adalah:

Hadits, "Sesungguhnya Allah akan menampakkan diti-Nya padaHali,
Kiamat bagi umat manusia secara umum. Dan Dia akan menampakkan

dfui-Nya secara khusus bagr Abu Bakar."el6

914 Muslim(2532/209)dtbmpembrhrsrnKcstamaansahabatbab"Keutamaansahabat,kemudianomng-orang
yang hidup sesudah masa Sahabat, kemudian orang-oang yang hidup sesudah masa Tabi,in.',

915 Al-Bukhari (4418) dalam pembahasan Ptangba.b "Hadits Ka'ab bin Malik." Mrshm (2769/53) dalam
pembahasan Taubat, bab "Hadits taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang Sahabamya." lddatus Shabiin (173).

976 AlMadblatIbnuAl-Jauzi(1/304-308),danAl-FawaidilMEnr'abflAhadixilMardhs'ab,hlm.330dan
Tadp\,irah ALMadbt'at l)lf tna,h\m.93, dzLn Al-Asrarul Marfu'ab f lAkhbailMatdbs'ab,hkn. 454.
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Juga hadits, "Tidaklah Allah mengilhamkan hatiku dengan sesuatu,

kecuali aku menyampaikannya ke dalam hati Abu B^k^r."e17

Juga hadits, "Sesungguhnya Nabi W ilka rindu akan surga, beliau

mengecup uban Abu Bak4r."e18

Juga hadits, "Aku dan Abu Bakat memiliki tingkat kedudukan yang

sama."919

Juga hadits, "Sesungguhnya Allah {H ketika memilih arwah-arwah, Dia

memilih anvah Abu Bakar."e2o

Dan hadits Umar, "Sesungguhnya Rasulullah ffi berbicara dengan Abu

Bakar. Dan aku seperti orang asing di antata keduanya."e21

Juga hadits, "Seandainya aku ceritakan kepada kahan keutamaan-

keutamaan yang dimiliki Umar selama masa Nuh bersama kaumnya, niscaya

tidak akan selesai. Dan sesungguhnya kebaikan Umar adalah satu bagian

dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki Abu Bakar."e2z

Juga hadits, "Tidaklah Abu Bakar melebihi kalian dengan banyaknya

dia berpuasa ataupun shalat. Namun dia melebihi kalian dengan sesuatu

y ang drtanamkan di dalam hatiny a."e23

Ada juga hadits-hadits palsu tentang keutamaan-keutamaan Ali
yang diriwayatkan kaum Rafidhah. Yang jumlahnya tidak terhitung. Abu

Ya'la Al-Khalili da[26 kitab "Al-Irsyad" mengatakan, "Kaum Rafidhah

meriwayatkan hadits-hadits palsu tentang keutamaan-keutamaan Ali dan

Ahlul Bait sebanyak kurang lebih tiga ratus ribu hadits."

Jangan dikita hal itu mustahil! Kalaulah kita menelaah apa yang

diriwatkan mereka tentang hadits-hadits tersebut. Sungguh l<tta akan

mendapatk anrnya sebagaiman 
^ 

ymtg disebutkan.e2a

917 TadqkirahAl-Madha'atLilfnahln.93,dnAl-AsrarAl-Matfu'ahfAlAkbbarAlMadbt'ahhhn.454,dm
Al-Fauaid Al-Mqjna'ab f Al-Abadit: Al-Mailht'ah hln. 335

978 Al Asranrl Matfu 'ab f I Akhbail Madhu'alt, blm. 454.

919 Al Asranl Mafs'ah fl Akhbail Mardhr'ab, llJm. 454.

920 Al-Madbt'at,IbnuAl-Jauzihlm.370-372,dmTan{h*SlaibtilMafi'ah'atilAhaditiSlati'atilMadtu'ah,
(1 / 342), dm Al Asranl Marfu 'ah f I Akbbail Mailbt'ah, hlm. 454.

921 Al Asraml Mafi'ab fl Akhbail Maudht'ah, hlm. 454

922 Tatr{hus Slai'ail Matfu 'ab'anil Abaditsis Slani'atil Madbu'ah, 7 / 346.

923 Al Araml Matfu 'ab fil Akhbail Madbt'ah,blm. 454.

924 Al Mannaml Mtnif,hlm. 715, 776.
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Rasa Takut Para Sahabat ,& kepada Allah

Siapa saja yang memperhatikan keadaan para Sahabat ,9, pasti akan

melihat mereka sebagai pekerja keras namun juga sangat takut. Adapun kita

semua, memiliki rasa takut. Namun rasa takut tersebut Lntara" tidak takut

dan tasa sangat takut. Sehinggal<ttzhanyz ingin rasa aman saja.

Abu Bakar Ash-Shiddiq +& berkata, "Aku menyukai diriku menjadi

sepotong rambut yang tumbuh di tubuh seorang hamba beriman."

Disebutkan oleh Ahmad darinya.ezs

Disebutkan pula bahwa Ash-Shiddiq memegang lidahnya seraya berkata,

"Inilah sumber segala sesuatu,"e26 lalu dia sedng menangis. Ia berkata,

"Menangislah kalianuika kalian tidak dapat menangis, maka berpura-puralah

menangis!"e27

Ketika berdiri dalam shalatnya, Abu Bakar +S bagaikan sebatang

tongkat yang lurus. Karcna rasa takutnya kepada All,fi1 'g.tzt

Suatu ketika, Abu Bakar berjalan hiogg, mendekati seekor burung. Ia

pun mengusfunya untuk terbang tanpa menyakitinya. Ia berkata, 'Tidaklah

suatu buruan diburu, dan tidaklah suatu pohon ditebang, kecuali hal itu

telah menghilangkan tasbih darinya."eze

Bahkan dikisahkan ketika iaberadadi detik-detik menjelang kematian-

nya. la berkata kepada Aisyah, "Wahar putriku. Sesungguhnya aku telah

menggunakanharta kaum Muslimin. Baju ini, beiana, dan hamba sahaya.

Serahkan semuanya segera kepada Umar bin Khattab."e30

Ia jragaberkata, "Demi Allah! Sungguh aku sangat menginginkan diriku

menjadi seperti pohon ini. Yang akan dimakan dan ditebang."e3r

925 Ahmaddalam A7Ziltdblm. 135

926 Ahmad dalamATZildhhn 136, Ibnu Al-MubttakdahmA4Zthldltlm.l25 No. 369, MalikdalamAl-
Mtpaltha'Q/988)no.12tentangAl-Kalam,bab"Hal-halyangditakutkandarilisan."

927 Ahmad dalam AqZlhdhkn. 135.

928 Ahmad dalamAz-Zuhd hlrn. 136.

929 fuwayat Ahmtd da.lam A4Zuhdhkn. 136

930 Riwayat Ahmad dilam ATZlhndhlm. 137

931 Riwayat Ahmrd dzhm A7Z*bdhkn. 139
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Qatadah mengatakan, "Diceritakan kepadaku bahwa Abu Bakar

berkata, Andai saja aku menjadi tanamanyangakaadimakan oleh binatang-

binatang.u'e32

Suanr ketika Umat bin Khattab membaca Surat Ath-Thur. Ketika ia

membaca hin gg 
^y^t: 

"5 esungubnla adryb Tubannu pasti terjadi." (Ath-Thur:

7), ia menangis dengan kesedihan yang sangat dalam. Ia pun jatuh sakit dan

para Sahab 
^t 

d^t^ng men j enguknya.

Pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya, ia berkata kepada

anaknya. "Ah! Kuburkan aku di dalam lizng lahat! Semoga Allah
mengasihiku." Kemudia ia berkata, "Akan tetapi neraka lVail-lab tempat

kembaliku, fika Dia tidak mengampuniku." Ia mengatakannya tiga kali.

Kemudian ia pun wafat.

Dalam shalat malamnya,U mar selalu memb 
^ca 

ayat yangmenimbulkan

rasa takutrrya. Ia berdiam di rumah hingga beberapa haikarenarasa takutnya

itu. Hingga para Sahab^ty^nglain mengirakabt ia sedang sakit. Sampai-

sampai tampak di wajahnya dua garis hitam bekas tangisannya.

Ibnu Abbas mengatakan, "Allah telah menaklukkan beberapa kota

dengan tanganmu. Dia pun telah memenangkan peperarrgan dengan

tanganmu. Umar pun berkata, "Aku menginginkan dirimu selamat, bukan

balasan ataupun jabatan (yang kuingink*)."

Dalam sebuah kisah disebutkan, Utsman bin Affan +*r menangis jika

melewati kuburan, sampai afu mata membasahi jenggotnya. Ia berkata,

"seandainya aku berada diantansurga dan netakzdan aku tidak mengetahui

kemanakah aku diperintahkan, niscaya aku akan memilih untuk menjadi abu

sebelum aku mengetahui kemanakah aku diperintahk^n."e33

Berikutnya adilah kisah yang berkaitan dengan tangis dan rasa takut

Ali bin Abi Thalib +S. Sesungguhnyaia sangadah takut terhadap dua hal,

^ng 
n-^rtg n yang paniang dan mengikuti nafsu.

Ia berkata, "Aku takut terhadap 
^figan-angun 

yang panjang karcna ia

membuatku lupa akhirat. Dan aku takut untuk mengikuti nafsu karena ia

932 tuwayat Ahmad diltm Aq-Zild hkn. 1 39

933 Diriwayatkan Abu Nu'aim tenltar;,g lengot (7 / 67).
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akan menghalangiku dari kebenaran. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dunia

akan pergt bedalu, dan akhirat pun datang menghampiri. Tiap-tiap dari dunia

dan akhirat memiliki pengikut. Maka, jadiah kalian pengikut akhkat dan

iangan menjadi pengikut dunia. Karena hari irri adalah saat untuk bekerja,

bukan untuk menghitung. Sementara esok, adalah saat untuk menghitung,
bukan lagi untuk bekerja."

Selanjutnya, dalam kisah Abu Darda i*r,, ia berkata, "sesungguhnya

halyang paling aku takuti padaHarJ^ Kiamat adalah jika nanti dikatakan

kepadaku, 'Wahai Abu Darda, Engkau telah mengetahui. Lantas, mengapa

engkau mengerj akannya, padahal kau telah mengetahuinya?"'

Ia kemudian mengatakan, "Kalaulah kalian mengetahui 
^pa-^p^y^ng

akan kalian hadapi kelak setelah mati, niscayakahan tidak akan memakan

makanan dengan nafsu syahwat. Kalian tidak akan meminum minuman

dengan nafsu syahwat. Kalian tidak akan memasuki suaru rumah pun untuk
berteduh dan berdiam di dalamnya. Pasti kalian akan keluar menuju bukit
untuk bersedih, menangisi diti kalian. Dan, sungguh aku lebih menyrrkai

diriku menjadi sebatang pohon yang ditebang kemudian dimakan."e34

Sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas selalu merendahkan kedua

m^tanyz. Sepeti tahyang lusuh dan usang karena ur matanya.

Abu Dzar berkata, "Andai saja aku menjadi pohon yangakanditebang,

dan aku mengingrnkan unnrk tidak diciptak^n."

Tarkalaia ditawari suatu nafkah pemberian ia berkata, "Kami tidaklah
menginginkan kambing untuk diperah. Atau keledai unruk kami tunggangi.

Atau hambasahaya bagi kami. Ataupun tambahan pakaian. Sesungguhnya

aku takut akan dihitung atas itu semua."e35

Suatu ketika, Tamim Ad-Dary membaca Surat Al-Jatsiyah. Ketika ia

sampai pada ayat 'Apakab nrang-nrafig)ang menbuat kejabatan itu menlangka

babwa Kani akan menjadikan mereka seperti lrang-lrarrg )ang beriruan dan

m e nge j a ka n a n a I s b a li h, " (Al-Jatsiy ahz 2l). Ia pun mengulangi ayat ters ebut
dan menangis hingga Subuh.e36

934 S bifatas S baJvah (1 / 634-635)
935 S hfatut Shafuab (1 / 595)

936 S hifdtilt S hajy,ab (1 / 7 38)
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Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarah berkata, "Aku ingin menjadi seekor

kambing sehingga keluargaku dapat menyembelihku, memakan dagingku,

atau menghitup kuahku."'stt Ini adalah bab yang panlangufltuk dibahas.e38

Sekali Lagi tentang Abu Bakar ,$a

Ada riwayat lain tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq &. Diceritakan

oleh Ibnu Abu Ad-Dunya, dari Abdurrahman bin Aban Ath-Tha'i, dari

Abdus shamad bin Abdul Warits, dari Abdul !7ahid btn ZaLd, dari Sulaiman,

dari Murrah danZud bin Arqam +*i,.

Ia berkata, "Suatu ketika, kami bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq r,*1.

Ia menyrruh datangdengan membawa minuman. Maka salah seorang dari

kami pun datang dengan membawa ur dan madu. Ketika salah seorang

yang bersama mendekainya, ia menangis dan terus menangis, hingga

membuat para Sahabat yang lain menangis. Mereka pun diam, ia pun terdiam.

Kemudian ia kembali menangis. Para Sahab^ty^ngmelihat mengira kalau

ia menangis lantaran masalah berat yang dihadapinya. Lilu ia mengusap

kedua mat^ny^. Para Sahabat pun bertanya, "Wahai Khalifah Rasulullah,

apa y attg membuatmu menangis ?"

Ia menjawab, "Suatu ketika aku bersama Rasulullah ffi. Aku melihat

beliau menolak sesuatu dari dirinya (air dan madu). Padahal aku tidak melihat

seorang pun bersama beliau."

Aku berkata,"'Wahai Rasulullah, 
^payang 

engkau tolak dari dirimu?"

Beliau bersabda, "Dunia ini membayangiku, aku pun berkata

kepadanya, 'Pergilah engkau dariku (wahai dunia).'Kemudian, dunia kembali,

lalu berkata, 'Sesungguhnyaiika engkau menjauh dariku, maka orang-orang

setelahmu tidak akan dapat menjauh dadku."e3e

Laits bin Saad menyebutkan dari Shalih bin Kaisan, dari Hamid bin

Abdurrahman bin Auf dari ayahnya, "Bahwa Abu Bakar & 
-dalam

937 Shlfatu Sbafuah (1 / 219)

938 Ad-Dl vad Dawa' (80-83)

939 Maut'ahRasa'ilIbniAbidDnlaQ/17,18).Hak,rmdalamAl-Mnstadrak(4/309)dalampembahasantentang
Ar-fuqaq. Dia be rkztz,"Hrdtts sanad sbabih dzn merekabebxnmen- takltrij-nya. Diielaskan oleh A&-Dzahaby
ia betkata, "Abdusshamad telah ditinggalkan oleh Al-Bukhari dan lainnya."
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keadaan sakit hingga wafatnya-berkata, "sesungguhnya aku telah serahkan

semua rrusan kalian, dan aku bukanlah orang yang lebih baik dari kalian.

Tiap-tiap kalian akan matah apabtla urusan tersebut diurus olehnya. Hal
itu dapat terjadi karena aku melihat dunia mulai datangdan datang. Dunia

tak akan menerima, sebelum mereka menggunakan bantal-bantal sutera

dan tkai-tirai sutera yang indah.Jrgu sebelum mereka kesakitan saat tidur

telentang di atas bahan wool, sebagaimana mereka kesakitan saat tidur

telentang di atas t^flamanberduri. Kemudian, kalian adoJahorang pefiama

yang tersesat, bertepuk dengan kedua taflgar., sembari menganggap jalannya

tidaklah salah. Sesungguhnya dunia adalah lautan yang luas ataaialanyang

terang. Demi Allah, jika salah seorang dari kalian datang dan memenggal

kepalanya, maka itu lebih baik daripada ia tenggelam dalam kegelimangan

harta dunia."eao

Muhammad bin Atha'bin Khabab menyebutkan, "Suatu ketika aku

duduk bersama Abu Bakar. Lalu, ia melihat seekor burung. Ia pun berkata,

'Berbahagialah engkau, wahai burung! Engkau makan dari pepohonan ini,

kemudian engkau buang kotoranmu. Setelah itu, engkau tidak menjadi apa

pun, dan tidak wajib mempertanggung-iawabkan perbuatanmu. Aku ingin

benda di posisimu.'Lalu aku (yakni Muhammad bin Atha'bin Khabab)

betkata, 'Apakah engkau mengatakan hal itu (wahai Abu Bakar), sedangkan

engkau adzlah orang terpercaya bagi Rasulullah W?"

Dalam kisah Umar bin Khattab & ketika ia menerimahafia simpanan

raja, ia punmenangis. Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, " Apa yang

membuatmu menangis wahai Amirul Mu'minin? Demi Allah! Sesungguhnya

hari ini adalah hari kesyukuran, kebahagraan, dan kesenangan." Umar

menjawab, "Sesungguhnya semuanya'tni tidaklah diberikan kepada suatu

kaum melainkan Allah akan memberikan diantanmereka rasa permusuhan

dan kebencian."e4t

Suatu ketika, datanglah Abu Sinan Ad-Du'aIi kepada Umar. Di saat

itu, Umar sedang menerima tamu dari kaum Muhajirin. Umar menerima

TarikbulUnan nalMtlz(, Muhammad binJarirAth-Thabar:,(3/215).Jug terdapatdrlamAl-Matbfu'ah.
Diriwayatkan Al-Baihaqi dalant Al-fubra (6 / 358) .

940
941
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paket kiriman dari benteng kerajaan di Irak. Di dalam paket itu terdapat

sebuah cincin. Salah satu anaknyamengambil cincin dan memakunyapada

jannya. Melihat hal itu, Umar pun langsung melepaskan cincin itu dari

arralayz,lalu ia menangis. Sahabat yang sedang bersamanya purr bertanya,

"Mengapa engkau menangis, padahalAllah telah memberikan kemenangan

dan kebahagiaan kepadamu?"

Umar menjawab, "Aku mendengar Rasulullah 6 betsabda,'Tidaklah

dibukakan kemenangan dunia kepada suatu kaum, melainkan Allah fuga

akan memberikan diantatamereka rasa permusuhan dan kebencian hingga

Hari Kiamat.'Dan aku menyayangkan hal itu."e42

Abu Sa'id mengatakan, "Aku mendapatkan sebuah riwayat di dalam

kitab yang kunrlis dari Abu Dawud iaberkata, "Diceritakan kepada kami

oleh Muhammad bin Abid, diceritakan oleh Hamad, diceritakan oleh Yunus,

dari Hasan. "Bahwa Umar bin Khattab & datang dengan tutup kepala.

Dan njabenda di hadapannya. Di antara orang-orang yang hadir adalah

Suraqah bin Malik. Raja pun memberikan dua gelang kepadanya. Lalu Raja

memakaikannya hingga bahunya.

Ketika Umar melihat kedua gelang tetsebut ada di tangan Suraqah,

ia berkata, "Alhamdulilah, dua gelang Raja bin Hermaz ada di t^ngain

Suraqah bin Malik bin Ja'syam lfrabiy dari Bani Mudlaj." Kemudian Raja

mengatakan, "Ya Allah, engkau telah mengeahui bahwa Rasul-Mu menyukai

bila mendapatkan harta lalu menafkahkannya di jalan-Mu kepada para

hamba-Mu. Maka aku singkirkan itu untuk dipertimbangkan. Ya Allah,

sungguh aku bedindung kepada-Mu dari kebencian-Mu kepada LJmar."

Kemudian twunlah ayat "Apakab mereka mengira babwa Kami neruberikan

barta dan anak-anak kepada mereka. In berarti Kani segera membei kebaikan-

kebaikan kEada mereka? Tidak. Tetapi sebenarnla mereka tidak nen1adain1a."

(Al-Mu'minun: 55-56)

Dalam SbabibAl-Bukhai disebutkan sebuah rrwayat dari Ibrahim bin

Abdutrahman bin 'Auf. Ia betkata, "Suatu ketika Abdurrahman bin 'Auf

942 DiiwayatkaaAhmad(/16).AhmadSyakirmengat*zn,"Sanad-nytshahih."Musnadl,J-FaruqQ/6a8-6a\.
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diberikan makanan sedang ia belpuasa." Lalu ia berkata, "Mush'ab bin

Umair wafat. Dan dia lebih baik dariku. Ia dikafankan dengan sehelai kain.

Jika ditutup kepalanya, kedua kakinya nampak. Dan jika kedua kakinya

ditutup, kepalanya nampak. Hamzah rb wafat. Dia juga lebih baik dariku.

Tidak ada yang dapat digunakan untuk mengkafaninya kecuali sehelai kain.

Kemudian terbentang bagi kami dunia selebar-lebarnya. Atau dengan kata

lain, kami telah diberi dunia ini sepenuhnya. Dan sungguh aku takut jika

kenikmatan-kenikmatan yang diberikan saat ini hanya adapada kehidupan

dunia. Kemudian setelah itu hanya bisa menangis menyisakan sebuah

m kanan,"ga3

Dalam l<rtab Sbahib Al-Bakbai dan Sbabih Mulim, disebutkan riwayat

dari Khabab bin Al-Art +$ berkata,"Kami berhijrah bersama Rasulullah

ffi untuk mendapat ridha Allah. Maka kami serahkan semua urusan kami

kepada Allah. Hingga diantara kami ada yangwafat, dan belum merasakan

balasan amalnya.Diantan mereka ialah Mush'ab bin Umair. Iawafatpada

saat perang Uhud danhanyameninggalkan sehelai kain.Jika kami menutupi

kepalanya dengan kain tersebut, kedua kakinya akan tampak. Dan jika

kami tutupi kedua kakinya, maka akan tampak kepalanya. Lalu Rasulullah

ffi memerintahkan kami untuk menutup kepalanya. Dan kami mengambil

beberapa dari idzkhires untuk menutupi kedua kakinya. Dan di 
^nt^t^

kami juga adayangmenanam t^n mafi hirggu buah-buahnya masak. Lalu

ia menghadiahkan buah-buah tersebut."eas

Juga dalam l<ttab S babih Al-Blkhari dan S habib Muslim didwayatkan dad

Qais bin Abu Hazim raberkata, "Kami telah menjenguk Khabab. Ia telah

disundut besi panas sebanyak tujuh kali. Iaberkata,"Sesungguhnya Sahabat-

sahabat kita yang terdahulu telah wafatdanmereka tidak mengurangi jurnlah

kenikmatan dunia." Disebutkan dalam hadits.e6

943 Al-Bukhari (1274,1275),terangJanaiz, bab "Kafan diambil dad seluruh hatta."
9.14 Seienis tumbuhan, kalunya dipakai untuk tiang-tiang atau kayu bakar. Daunnya dipakai sebagai penutup dan

lainnya. Penj.

945 Diriwayatkan Al-Bukhari (389-f dalam pembah*rn Manaqib SababatAnshar,btb "Hijrah Nabi Jazdan pata

SahabatmenuluMadinah."Muslim (940/44)tentanglcnaryb,bab"Ka'fanjentzah."
946 Diriwayatkan Al-Bukhad (5672) dalam pembahxtn Orarg-orangSakit,bab "Ormgsakit yang mengharapkan

segera mati.". MushmQ6Sl / 12) tentangD{kiri DoqTanbat, danlstighfar,bab "Makruhnyabetharap kemadan."

652 lanil &inl,; rtolwyl,opu Tantil Rac"/"//al



Para Sahabat Berlomba dalam Memanah

Disebutkan dalam lcttab ShabihAl-Bukbari dad Salamah bin Al-Akwa'

iaberkata, "Nabi Wbe\alan melewati sekelompok orang dari Aslam yang

sedang bedomba memanah di pasar. Beliau bersabda, "Panahlah, wahai

putra-putra Bani Isma'il,karena sesungguhnya nenek moyang kalian zdalah

seorang pemanah. Panahlah dan aku ikut dalam kelompok bani (suku) fulan."

Salamah berkata, "Maka tiap-tiap golongan dari mereka memegang

tang nnya (tidak kunjung melempar)."

Rasulullah pun bersabda, "Kenapa kalian tidak melempar anakpanah

kalian?"

Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami melempar panah kami,

sedang engkau berada di pihak mereka?"

Beliau pun bersabda, "Lemparlah, karena aku berada di pihak kalian

semua."947

Para Sahabat Merupakan Umat yang
Paling Paham Urusan Agama

Guru kami mengatakan:

"Sungguh engkau telah memperhatikan penjelasan bab ini, masya

Allah. Engkau akan mendapati bahwa para Sahabat adalahumat yang paling

memahami urusan agam^.Cukuplah dengan melihat hal-hal yang berk enaan

dengan masalah sumpah, nadzar,pembebasan budak, dan lain sebagainya.

Juga masalah-masalah tentang penangguhan thalaq dengan syar^t.

Maka pendapat-pendap 
^t 

y^ng diambil dari kalangan Sahabat adalah

pendapat yang paling shahih, d21 dif'erkuat dalil Al-Qur'an dan hadits, juga

dengan qiyas yang lurus. Maka setiap pendapat selain pendapat-pendapat

tersebut yang berten t^figan dengan dalit-dalilnya, pastinya bertentangan

juga dengan qiyas.

947 DiriwayatlranAl-Bukhari(2899)dalampembahasanJibad,btb"Moivasiunnrkmelemparpanah)'Al-fumsi1ab

Q6).
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Juga terjadi pada masalah-masalah lain seperti li'an, waisan orang

murtad, dan masalah latnnya yangaku belum mendapati pendapat-pendapat

yang baik atas masalah-masalah tersebut, melainkan pendapat para Sahabat.

Hingga detik ini, aku belum pernah mendapati suatu pendapat yang lebih

baik dari pendapat Sahabat. Pendapat mereka itu tidak saling bertentangan

dan pasti sesuai dengan qiyas. Untuk mengetahui kebenatan qiyas atau

tidaknya, haruslah dilakukan oleh seorang yang ahli dan mengetahui seluk-

beluk Syari'at dan naqashid-nyan*.JW harus mengetahrtt nabasin ftebaikan)

yang terkandung dalam Syari'at Islam yang barry^klurnlahnya. Tak terkecuali

kandungan Syari'at Islam yang meliputi maslahat umat secara umum di dunia

dan akhirat.Juga kandungan-kandungan hikmah dan nikmatyang ada. Unsur

keadilan juga menjadi kandungan terpenting di dalamnya. IYallahot a'|aru.

Selesai."eae

Puiian Para lmam Kepada Para Sahabat ,*1,

Imam Asy-Syaf i mengatakan, "Ilmu itu memiliki beberapa tingkatan:

Pertama, Al-Qur'an dan hadits; Kedua, ljma'yangterkait dengan masalah-

masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits; Ketiga, perkataan

Sahabat yang tidak ada perlataanSahabat lain yang menentmtgny^;Keempat,

perselisihan diantaru Sahabat; Kelima, qiyas.

Setelah menyebutkan hal-hal di atas, Al-Baihaqi mengatakan, "Dalam

risalah yang terdahulu dari Imam Asy-Syaf i, setelah menyebutkan p^ra.

Sahabat dan penghormat^flkepada mereka, ia mengatakan, 'Mereka benda

di atas kita dalam segala ilmu, ijtihad, takwa, aka| dan segala hal yang

berlandaskan ilmu. Pendapat-pendapat meteka lebih terpuii dibanding

pendapat kita. Pendapat-pendapat meteka lebih utama dibanding pendapat

kita."'

Dan siapa saiayaagkami ketahui, atau diceritakan kepada kami tentang

dirinya di negeri kami, mereka 
-dalam 

hal-hat yang tidak ada dalilnya dari

948 Maqashid Syai' at dalah ma,ksud atau tuiuan diturunkannya syari'at.

949 I hn Al-Muvaqqi'ir Q / 19, 20).
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Sunnah- merujuk kepada pendapat para Sahabat jika sepakat. Atau kepada

pendapat sebagian mereka itka ada perselisihan.

Dengan begitu kami katakan, kami tidaklah keluar menyimpang dari

pendapat mereka sepenuhnya. Ia berkata, 'Jika adr dwa orang dari mereka

yang be{pendapat tefltang suatu hal, maka aku akan menilai.Jika pendapat

salah seorang dari mereka lebih mengarah kepada Al-Qur'an dan hadits,

maka aku bersandar kepadapendapat tersebug karena pendapatitu memiliki

sandaran yang kuat. Tapi, jika kedua pendapat itu tidak memiliki sandaran

yang kuat seperti itu, maka menurut kami pendapat Abu Bakx,Umar, dan

Utsman lebih kuat daripada pendapat lainnya yang dipertentangkan oleh

banyak kalangan imam."

Al-Baihaqi mengatakan, "Asy-Syaf i berkata dalam kitab yangl^io,J'rk^

pendapat tersebut tidak memiliki sandaran dalil dari Al-Qur'an ataupun

hadits, maka aku lebih suka pendapat Abu Bakar, Umar, dan Utsman

daripada pendapat Sahabat selain dad mereka. BiLa pendapat mereka

bertentangan, mzka kita lebih memilih pendapat yang memiliki sandaran

dalil. Namun, di antata sekian banyak pertentangan tersebut,hanya sedikit

saja yang tidak memiliki sandaran dalil.

Jika pendapat yang betentangan itu tidak memiliki sandaran dalil, maka

kita melihat pendapat yang disampaikan oleh mayoritas. Jika pertent^ng n

tetsebut berimbang, maka kita melihat pendapat yang mengarah kepada

solusi terbaik. Jika kita mendapati tlma' yang mengeluatkan fatwa pada

zamankita atau sebelumnya, maka kita ikuti ijma'tersebut. Pada suatu saat,

jika terjadi suatu hal dan kita tidak mendapati (dalil atau pendapat) salah

satu dari hal-hal yang telah dijelaskan atas, mzka kita melakukan ijtihad."

Demikian yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syaf i ,rifig. Kami berani

bersumpah dengan nama Allah, bahwa ungkapan di atas tidak merujuk

kepada sosok Imam Asy-Syaf i, namun petkataanya dalam Qailrb Jadid
memiliki pengertian yang sesuai dengan ungkapan di atas.

D alam pau lun Jadid, ImamAsy-Syafi 1 berpendapat mengenai wa fatnya

seotang rahib. Dia mengatakart, "Sesungguhnya itu adalah qiyas. Akan tetapi

aku mengabaikannya lantarat adapendapat lain dari Abu Bakar Ash-Shiddiq
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&." Sesungguhnya telah diceritakan kepada kami, bahwa ia mengabaikan

qiyas, padahal qiyas merupakan dalil baginya untuk memahami pendapat

Sahabat. Maka bagumana mungkin mengabaikanperkxa yang butuh dalil

untuk hal yang bukan dalil?

Ia berkata, "Dalzmperkara unta tersesat, aku mengatakannya sebagai

bentuk taqlid kepada lJmar." Pada kesemp^tan lain, ia berkata, "Aku
mengatakannya sebagai bentuk taqlid kepada LJtsman." Dan ia mengatakan

dalam ilmu faraidh,"Madzhab ini kami pelajari dariZatd."

Jangan khawatir dengan kata-kata taqlid dalam perkataanAsy-Syaf i,

daniznganmengira kalau taqlid itu menafikan pendapatnya sebagai hufjah.

Hal ini berdasar at^s apa yang telah aku pelaiari tentang istilah pa:atlama

padamasa kini. Bahwa taqlid adalah menedma pendapat oranglain tanpa

huijah baru. Inilah yang dikategodkan sebagai istilah modern.

Imam Asy-Syaf i pernah menyebutkan taqlid dari sebuah khabar

(rivrayat) dalam suatu ungkap^nnyaIa mengatakan, "Aku mengatakan

ini dengan ber-taqlid kepada khabar, dan seluruh imam Islam menerima

perkataan Sahabat."

Nu'aim bin Hamad berkata, "Dari Ibnu Al-Mubarak betkata, 'Aku
mendengar Abu Hanifah berkata, 'Apabila sesuatu datang dari Nabi ffi,
maka kami mengikutinya. Apabila datangdari Sahabat, makakami memilih

di antara pendapat mereka. Apabila datang dai Tabi'in, maka kami lebih

menyeleksi pendapat mereka."

Beberapa kelompok baru dari pengikut Hanafi.,Syaf i, Maliki, Hanbali,

dan beberapa ahliilmu kalam berpendapat bahwa taqlid tidak dapat dijadikan

hujjah. Adapun parzulama fikih berpendapat,taqlid dapat dijadikan hujfah

apabila bertentangan dengan qiyas. Apabila tidak bertentangan dengan qiyas,

maka tidak dijadikan huf jah. Mereka mengatakan, "Karena jika bertentmtg rt

dengan qiyas, pasti masuk ke dalam ranah masalah yang mutlak. Maka dari

itu, ia dapat dijadikan hujjah, walaupun kalangan Sahabat yang latn ada.yang

menentangnya."

Kelompok yang berpendapat tidak dapat dijadikan huiiah mengatakan,

"Para Sahabatadalahmujtahid, dan mereka bisa saja melakukan kesalahan.
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Oleh karena itu, kita tidak wajib bertaqlid kepada mereka. Dan, sebagaimana

para mujtahid lain, perkataan mereka tidak dapat dijadikan huijah. Hal ini
lantaran dalil-dalil yang menunjukkan ketidakabsahan taqlid bersifat umum,

baik taqlid kepada Sahabat ataupun taqlid kepada selain mereka.Juga,karena

ilka para Tabi'in yang hidup pada masa Sahabat menghadapi perselisihan,

pendapat mereka pun diperhitungkan berdasar pendapat mayoritas. Maka

bagumana mungkin pendapat seseorang dijadikan hujjah, padahal sudah

menjadi jelas bahwa dalil-dalil syai'atadalah AI-Qur'an, hadits, ijma', qiyas,

dan istis-hab; sementara pendapat Sahabat tidak termasuk di dalam ruang

lingkupnya. Selain iru, sifat mereka sebagai umat yang lebih utama, lebih

memiliki pengetahuan, dan lebih bertakwa, tidak serta merta menjadikan

mereka harus diikuti oleh mujtahid lain dari kalangan ulama Tabi'in setelah

mereka."

Dalil-dalil yang Mewajibkan Mengikuti Sahabat

Beberapa dalil yang mewajibkan kita mengikuti Sahabat antaralain:

Dalil yang digunakan Imam Malik, yut:u ayatAl Qur'an:
"Orang-orangyangterdnhulu,lagiyangpertama-tanw(masuklslan)diontara

orang-orangMuhajirin dm Anslwr dnr orong-orutg ymg mengikuti merel<a

dengan b aik . Allah ridlw l<ep ana mer el<a dan mer el<"a pm ridlw kep ada Allnh .

D ar Allnh meny edial<an b agi mer el<a sur ga- sur ga y ong mengali sungai- sungai

di dalnnmy a. Mer eka kel<al di dalantny a s elana.lo.marry a. huloh lrcmerungan

yurg besar." (At-Taubah: 100)

Dalam ayatiti, didapati dalil yang menunjukkan bahwa Allah memuji

orang-orang yang mengikui paraSahabat. Apabila para Sahabat berpendapat

tentaflg sesuatu, maka nlttabi'(pengikut Sahabat) akan mengikuti, walaupun

si m u tta b i' ters ebut belum mengetahui kebenaranny a. Maka si muttabi' wajib

untuk dipuii atas perbuatanny^ itu dan ia berhak mendapat ridha Allah.

Kalau saja seseorang mengikuti suatu pendapat dalam bennrk taqlid

murni, sepeti bertaqlid kepada para damayarrg mengeluarkan fatua, maka

ia tidak berhak mendapat ddha-Nya, kecuali itka ia memang orzrrg y^ng
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awam. Adapun halnya dengan ulama mujtahid, maka mereka tidak boleh

bertaqlid pada pendapat mereka.es0

Ada s ekelompok otzrrg yang berp endapat berikut:

Mengikuti Sahabat berarti menyepakati pendapat y^ng mereka

kemukakan dengan mengetahui dalil yang mereka jadikan sandaran, dan hal

ini merupakan jalan ijtihad. Karena para Sahabat mengeluarkan pendapat

iuga atas dasar ijtihad. Dalil atas pernyataan ini adalah kutipan firman

Allah, yaitu mengikti (iitiba) mereka "dengan batk" (bi-ihsan). Dengan

begitu, siapa saja yang ber-taqlid kepada Sahabat, maka ia tidak dikatakan

mengikuti (ittiba) mereka "dengan baik." Karena, jika hanya sekadar

mengikuti saja lantas dipuji, maka tidak dapat dibedakan antan nengikuti

"dengan baik" dengan mengikuti "dengan tidak baik."Peffiyat^ nini juga bedaku

saat seseorang bertaqlid dalam masalah yang berkenaan dengan masalah

u s h u lu ddin (pokok-pokok agama).

Ungkapan "dengan baik" memihki arti melaksanakan segala perintah,

serta menjauhi hal-hal yang dilarang. Maka maksud dari ungkapan tersebut

adalah bahwa or^ng-otaLng yang pertama masuk Islam pasti mendapatkan

ridha-Nya, walaupun mereka melakukan kesalahan. Hal ini berdasar sabda

Nabi ffi, "Tahukah kamu, bahwa Allah melihat para Sahabat yang rurut

serta dalam Perang Bada4lalu Dia berfirman, "Lakukanlah sesuka hatimu,

maka sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian."esl

Pujian jugalayak diterima oleh merek^ y^ng mengikuti o:ar;rgy^ng

mengikuti para Sahabat, ilka yang diikuti tersebut adalah perkara yang

menjadi kesepakatan (ijma) para Sahab^t.K^t^ "pujian" di sini tidaklah

mengindikasikan adanya kewajiban untuk mengikuti orang-orang yang

mengikuti Sahabat. Akan tetapi, kata "pujian" di sini menunjukkan bolehnya

mengikuti mereka. Ini juga menjadi dalil akan bolehnya bertaqlid kepada

950 Seringkali sang penulis (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah) berbelok membahas masalah lain yang tidak ada
hubungannya dengan seiarah Nabi. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk memperkaya kandungan isi kitabnya.
Tetapi kadang, pembahasan itu begitu melebar, sehingga lepas dad kotidor membahas sejamh Nabi. Kenyataan
demikran perlu dimaklumi. Edt.

951 Diriwayatkan Al-Bukhari (3983) dalam pembahxan Perargbrb "Keutamaan otang yang ikut setta dalam
PerangBadar." Mwnm Q492/161) tentzngl(utamaan Para Sahabat,btb"Keutamaan Sahabatyangikut dalam
perang Badaq serta kisah Hathib bin Abu Balti'ah."
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ulama, sebagaimana hal ini menjadi madzhab sekelompok ulama, atau

bertaqlid kepada ulama yang dipandang lebih alim, sebagumana hal ini
menjadi mrdzhab kelompok yang lain.

Adapun dalil untuk diwajibkannya mengikuti ulama, tidaklah tersurat

secara jelas dalam ayat tersebut.

Pendapat di atas dapat dibantah dengan beberapa pembahasan berikut:

Pembahasan pertama, bahwa mengikuti Sahabat tidak mengharuskan

kita untuk melakukan ijtihad. Hal ini didasarkan pada bebetapa sebab, yaitu:

Pertama, Al-Qur'an memerintahkan kita mengikuti para Sahabat.

"Maka ikatilab aka niscalaAllah nengasibinu." (AJilmran: 3l). 'Dan ikutilah

di a s up ay ka m u m e n dap at p e ta nj u k. " (Al-Al raf: 158). "D a n m e ngi k u ti j a la n l ang

b u kan j a laa o ran!- orang M u km i n. " (.!tn-l{is a' : 115)

Kedua, ilka yangdimaksud adalah mengikuti Sahabat dalam istidlal dan

i j tihad, maka ini menunj ukk an iadany a perb edaan ant^r^ kelompok orang-

orang yang pertama masuk Islam dengan kelompok lainnya dalam umat

ini. Hal ini dikarenakan mengikuti perkara yang mewajibkan suatu dalil itu
juga mewajibkan tiap oranguntuk mengikutinya, Dengan demikian, iikaada
orang yaflg mengeluarkan suatu pendapat dengan disertai dalil yang benar,

maka pendapat itu wajib disepakati.

Ketiga, perlu ditanyakan, boleh atau tidakkah kita berbeda pendapat

dengan Sahabat setelah kita melakukan istidlal? Apabila iawabannya "tidak
boleh", maka hal inilah yang semestinya dilakukan umat ini. Apabila kita

boleh berbeda pendapat dengan mereka, maka ini hanya berlaku dalam

perkara khusus saja. Atas dasar ini, maka bukanlah orang yang mengikuti

dengan menyepakati mereka dalam menggunakan dalil itu lebih utama

dibanding menjadi orang yang menentang dalam hukum tertenru.

Keempat, siapa saia yang berbeda pendapat dengan Sahabat dalam

hukum yang telah mereka fatwakan, pada hakikatnya ra bukanlah pengikut

mereka. Pernyataanini didasarkanpadadalil bahwa siapa saja yang berbeda

pendapat dengan seorang muitahid dalam suatu masalah tertentu, setelah ia

melakukan ijtihad, maka tidaklah sah jika dikatakanbahwaiatelah mengikuti

mujtahid tersebut.Jika iatetap dianggap mengikati, makakata merugikati dalam
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konteks ini harus dibatasi dengan perkataan bahwa dia nengikuti rliljtal)id

tadi dalan istidlal dan itihad.

Kelima, katz ittiba'(mengikuti) diambil daikata ittaba'a.Ittiba'seseorang

terhadap orang lain menunjukkan kalau dia membutuhkan orang lain itu
dan dia betjalan di belakangnya.Maka, setiap or^ngdaikalangan mujtahid

yang melakukan istidlal, sejatinya dia tidak nengikuti seorang mujtahid yang

lain, dan dia tidak membutuhkan mujtahid lain itu. OIeh karena itu, tidaklah

sah jika kita mengatakan kepad^ oraflgyang menyepakati seseorang dalam

if tihad at^v fatvranya, "Sesungabnla dia telah nengikuti orang itu."

Keenam, maksud dali ayat di atas adalah pujian bagp onng-or^rtg
y^ng pertama masuk Islam. Ayat di atas juga mengandung penjelasan

bahwa mereka berhak untuk menjadi imam yang diikuti, dengan ketentuan

bahwa pendapat mereka inr "tidak wajib disep^k^l" dan "tidak menutup

kemungkinan untuk ditentang." Namun, seperti mengikuti qiyas orang-

orang setelah generasi Sahabat tidak memiliki deraiatyangsama dengaflp^ta

Sahabat itu dan tidak berhak mendapatkan pujian seperti mereka (Sahabat).

Ketujuh, ada onng yang berbeda pendapat dengan Sahabat dalam

menentukan hukum atas petkara-perkan khusus, lalu dia tidak mengikuti

hukum yang mereka tentukan itu, juga tidak mengikuti dalil yang mereka

jadikan sandaran atas hukum tersebut. Dalam konteks ini, dia tidak dianggap

sebagai n a tta bi' (pengikut) Sahabat hany a dikarenakan memiliki kesamaan

dengan mereka dalam hal-hal yang bersifat umrun. Hal umum ini adalah

mutlaknya istidlal dan ijtihad, apalagyjika hal umum tersebut tidak khusus

menjadi miliknya, karena ap^-ap^ yang menafrkan ittiba' itu lebih khusus

dari apa-ap^ y^ng menetapkan ittiba'. Maka, apabla terdapat hal pembeda

yang lebih khusus dan hal penyatu yang lebih umum 
-dan 

keduanya punya

pengaruh kuat- maka membedakan dengan bersandar pada si pembeda lebih

utama dibanding menggabungkan dengan bersandar pada si penyatunya.

Ungkapan bi ihsan (dengan baik) tidak dimaksudkan agar seseorang

melakukan ijtihad, baik sepakat ataupun berbeda dengan Sahabat. Karena,

fika dia betbeda dengan Sahabat, itu berarti ia tidak menjadi pengikut

meteka, zpalagp menjadi bi ihsan (dengan baik). Dan, secara mudak ijtihad
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tidaklah berarti mengikuti mereka. Akan tetapi mengikuti mereka adalah

suatu istilah yaflg teffn suk di dalamnya otafig yang menyepakati mereka

dalam hal keyakinan dan pendapat.

Maka dengan begitu orang tersebut harus berbuat baik dengan

melaksanakan perintah-perintah Allah tk dan menjauhi la:mngan-lara;ng n-

Nya. Supaya tidak tertipu dengan hanyamengikuti pendapatnya saja. Tidak

hanya itu, orang yang mengikuti mereka juga harus berbicara yang baik

tentang mereka, dan tidak menjelek-jelekkan mereka. Allah S6i mensyaratkan

hal tersebut karena Dia tahu bahwa orang itu akan menjadi kaum yang

mendapat doa dari mereka. Hal ini seperti yang dikutip ayat berikut setelah

menyebut Muhaiirin dan Anshar.

"Dart orang-orong )ong dot*rg setelah mereka (Muhajirin dan Anshar),

mer el<a berdoa ; " Y a T ulvn lami, beri ampwtlah knmi dan saular a- saudar a

kami yang telah beriman lebih dahulu dflri l<"at'rli. Dan janganlah Engkau

membiarlcanl<cdengkiandalanlhatil<miterhndapuang-uranglangbenman."
(Al,Hasyr: 10)

Dalam hilpengkhusuan untuk mengikuti mereka dalam pokok-pokok

ag rn tidaklah sah, karena nengikatiittbersifat umum (baik dalam hal pokok

maupnn cabang). Karenaorang yang hanya mengikuti dalam pokok-pokok

agama saia, maka sama juga kita dengan mengikuti orang-orang beriman

dari kalangan Ahli Kitab (yang juga percaya padahal-hal pokok). Maka,

tidak ada petbedaan 
^flt^r^ 

mengikuti orang-orangltangpertana masuklslan dari

kalangan umat ini dengan nengikutilang lainryta.

Apabila dikatakan: Filan mengikuti fukn. Ikutilab fulan! Aka nengikati

fukn. Jlka ungkapan ini tidak dibatasi dengan penjelas atau keterangan-

tambahan, ungkapan ini betarti nengikuti dalan setiap hallangmemtngkinkan

untuk diikati. Karcna, jika ungkapan ini dipahami sebagai ruengikuti dalan

suatu hal dan menentang dalan hal lain, maka keadaan sebagai pengikat dalasr

konteks ini tidak lebih utama daipada keadaan sebagai penentang.

Dan kata idhayangdisebut-sebut itu adalah sebagai konsekuensi dari

nengiknti. Dengan demikian, proses nengikut itu menjadi sebab datangnya

ridlta.Karena hukum yang bergantung kepada sesuatu yang diambil damya,
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mengharuskan apa yaflg terambil itu rnenjadi sebab. Jtka nengikuti menjadr

sebab atas adanya ridba, maka, hukum tersebut menuntut semua hal yang

berkenaan dengannya. Tidak ada pengkhususan dalam mengikuti padiahal

teftentu.

Hal ini lantatan ittiba' adalah suatu proses seseorang mengikuti
orang lain dan dia menjadi cabang bagi orang lain itu. Maka hal-hal yang

berkaitan dengan pokok-pokok agama tidak demikian,karena ayat di aas
mengandung pufian bagi Sahabat dan menjadikan mereka sebagai para

imam bagi golongan setelahnya. Kalaulah yang dimaksud dengan mengikuti

Sahabat itu hanya sekadar mengikuti perkara-perkara pokok saja (dengan

mengesampingkan cabangyengberupa syari'at), maka itu berakibat Sahabat

tidak dapat menjadi imam dalam hal syari'at.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan, sesungguhnya pujian itu
atas siapa yang mengikuti mereka seluruhnya. Maka kami katakan bahwa

ayat tersebut menuntut pujian bagi siapa yang mengikuti tiap individu dad

mereka, sebagaimanl ayat "dan orang-oranglangpertama (nasuk Ishm)", "dan

nrang-nrafiglang nengi kuti mereka. " Kedua ungkapan ini menuntut tercapainya

ridha bagi tiap-tiap or^ngyangpert^m^masuk Islam dan orang-o rang yang

mengikuti mereka. Dalilnya: 'Alkb ridba kEada mereka dan nereka ridba

fupada-I'{1a, dan juga "Dan Dia tekb neryiEkan bagi mereka s,lrga-rilrgaJang

n ngalir. " Ungkapan "i kutikb mere ka. " Atas dasar ayat ini, bisa disimpulkan

bahwa ridha Allah didapatkan oleh Sahabat dan juga orang yarig mengikuti

mereka, baik Sahabatyffigdiikuti dalam hal ini adalahperorangan ataupun

kelompok.

Hukum yang bedaku padanamaumum bedaku pulapada setiap nama

derivatif yang masuk dalam cakupan nama umum itu, seperti pad a ayat:, 'Dat
diikankb sbalat" (N-Baqamh: 43). "sungtbAllab tekb ridba terhad@ orang-

nrangJang berimat" (AI-Fath:18). 'tsertakwalab kepada Allah, dan hendaklab

kamu bersama urdflg-ordrrgJang benar." (At-Taubah:119)

Termasuk semua hukum yang dikaitkan dengan kelompok yang

diberikan dengan suatu nama yang mencakup semuanya, dan bukan individu.

Seperti ayat, "Dan deruikianpukKzrzi telah nenjadikm kamt (amatlslan) umat
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pertengahan" (Al-Baqatah:143). "Kalian adalab sebaik-baik uruatlangdikeluarkan

untuk nanusia,"(Ali Imran:110). "Dan dia mengikuti selainjalann)a lrang-nrang

Mnknin." (An-Nisa': 115)

Kata "umat" dan 'Jalanfi)a zraflg-lrafig Mukmin" tidak mungkin bisa

dibrg, kepada individu-individu umag atau individu-individu orang Mukmin.

Berbeda dengan kata "orang-urangJafig hbib dahulu" y^rg mencakup tiap

individu daipada mereka.

Ayat tersebut iuga bersifat umum, yaitu perintah untuk mengikuti

mereka secara kelompok ataupun secara individu. Maka siapa yang mengikuti

kelompok mereka ketika mereka bersepakat dan mengikuti beberapa dari

mereka ketika ada di aflt^ra mereka pertentangan, maka ia dipandang telah

mengikuti,4s Sabiqin.

Adapun orang yang menentang sebagian As Sabiqin, maka kita tidak

bisa mengatakan bahwa ia telah mengikuti semua As Sabiqin, katena

dirinya telah menyelisihi sebagian As Sabiqir ttu, apaJag1 iika di satu waktu

ia menyelisihi satu Sahabat, dan di waktu lun ia, iuga menyelisihi Sahabat

yanglun. Atas dasar kerangka pikit ini, maka telah jelaslah jawaban tentang

proses mengikuti As Sabiqin s at p^r^ As Sabiqin itu berbeda pandangan.

Sesungguhny^ y^ngdiikuti adalah sebagian pendapat saja, setelah dilakukan

istidlal dan iftihad. Dan, para pengikuti itu menganggap pend^pat para

Sahabat yang berbeda itu memiliki keduduk^ny^ng sama, lalu ia mengikuti

pendapat yang diyakininya sesuai dengan ijtihadnya.

Ayat di atas iuga menuntut untuk mengikuti Sahabat secara mudak.

Namun, jika seseorang mendapati dalil nash (Al-Qur'an atau hadits) yang

bertentangan dengan pendapat salah satu Sahabat, maka kami berpendapat

agar ia tidak mengabaikan nash tersebut. Namun, jika kita lihat sebuah

pendapat, maka kita boleh berbeda dengan pendapat itu.

Kalaulah kewaiiban mengikuti mereka itu hanya dalam hal-hal yang

telah mereka sepakati bersama, maka dapat dipastikan ini hanya terjadi hal-

hal yang sudah jelas bersumber dari Islam secara qath'i.Kxena orang-orang

As Sabiqin jumlahnya sangat besar dan mereka hanyabersepakat dalam hal-

hal yang bersifat qathl saia. Ini adalahpandangan sebelumnya dan dianggap
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bathil, karena mengikuti dalam hal tersebut tidak memberikan pengaruh.

Selain itu, sebagian Sahabat adayang telah meninggalsaat Rasulullah ffi
masih hidup. Dengan demikian, saat itu seseorang tidak perlu mengikuti

Sahabat, karcna kebetadaan sabda Rasulullah 6 membuatnya tidak butuh

untuk mengikuti Sahabat.

Jika kita wajibkan seseorang untuk mengikuti mereka pada saat itu,

maka ia termasuk golongan As Sabiqin. Maka hasilnya bahwa kalangan

Tabi'in tidak memungkinkan bagi mereka mengikuti semua orang-orang

As Sabiqin tersebut. Selain itu, mengetahui pendapat semua orang-onngAs

Sabiqin adalah hal yang sulit. Bagaim^flamereka bisa mengikuti semuanya

dalam setiap hal, sedang mereka tidak mengetahui semua pendapatnya?

Jika memang mereka mendapat posisi seperti imam yanglalkuntuk
diikuti maka mereka tergolong As Sabiqin Tiap-tiap mereka menjadi

imam bagi orang-otang bertakwa yang mereka berhak mendapat ridha

dan surga.

Pendapat lain mengatakan, tidak ada dalam 
^y^t 

itlr perintah untuk

mengikuti mereka. Pendapat ini kami jawab, bahwa ayat itt menjamin

adanya ddha Allah bagi siapa saja yang mengikuti Sahabat dengan can
yang baik. Selain itu, dalilnya telah jelas bahwa berbicara tentang ag ma

tanpa ilmu adoJahharam. Maka, perintah untuk mengikuti mereka bukanlah

omongan tanpl ilmu, akan tetapi omongan atas dasar ilmu. Ketika itulah,

taqlid ataupun ijtihad dianggap sama.

Ada lagi pendapat yangmengatakan bahwa taqlidnya orang alim kepada

olzng alim lainnya adalah baram (sebagaimana pendapat pengikut Imam

Asy-Syaf i dan Imam Hanbali). Maka, sesungguhnya mengikuti Sahabat

itu bukan berarti taqlid, karena mengikuti Sahabat telah diridhai. Mengikuti

Sahabat hukumnya boleh. Mengikuti Sahabat dikecualikan dari konsep taqlid

yangdihanmkan. Namun, tidak dikatakan di sini bahwa taqlid kepada ulama

bisa mendapat ridha. Taqlid kepada mereka berada dalam nnah di luar ini.

Karena jika taqlid kepada orang berilmu dibolehkan, maka meninggalkan

taqlid kepada pendapat orang lainnyairyaboleh. Dan sesuatu yang sifatnya

boleb oLdak memiliki hak atas ridha tersebut.
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Memang, ridha Allah adalah tujuan yang tidak didapatkan kecuali

dengan melakukan perbuatan paling utama. Menentang taqlid bukanlah

sikap yang paling utama, akan tetapi bedjtihad lebih utama. Mengikuti

Sahabat itu lebih utama, meski dalam masalah yang diperselisihkan oleh

mereka dan orang-orang setelah mereka. Sesungguhnya mengikuti Sahabat,

bukan orang-orang setelah Sahabat, adalah hal yang akan mendatangkan

ridha Allah. Dengan demikian, salah satu dari dua pendapat yang kuat wajib

untuk diikuti. Namun, kenyataan mengatakan bahwa pendapat Sahabat itu

lebih kuat. Masalah-masalah ijtihad tidak memberikan pilihan diantan dua

pendapat. Sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang mengikuti Sahabat

dengan canyangbatk.

Taqlid adalah tugas seluruh umat secara umutn. Paraulama adayang

dibolehkan taqlid dan ada jW y^g diharamkan. Bagl mereka, ijtihad itu

lebih utama daripada taqlid, dan bahkan meniadi wajib. Jika yang dimaksud

dengan nengikuti Sababat (bagr ulama) adalah sekadar taqlid, maka bagi

orang 
^warntaqlid 

itu lebih layak. Namun,itkayangdilakukan ulama adalah

sekadar taqlid, maka meteka mendapatkan sesuatu yang buruk atas sikap

taqlidnya itu. Dan, sudah diketahui, bahwa sikap taqlid yang dilakukan ulama

adalah tercela. Selain itu, ddha yang didapatkan ulama karena sikap ittiba'

pada Sahabat menunjukkan bahwa ittiba'kepada Sahabat adalah tindakan

yang benaE bukan tindakan yang salah. Namun, andaikata sikap ini salah,

maka orang yang melakukannya akan mendapatkan ampunan. Seorang

yang bersalah itu lebih layak untuk diampuni daipada diberi ridha. Jika

tindakan itu benar, maka hal itu layak untuk diikuti. Dan jika itu benat,

maka wajib untuk diikuti, karena menyelisihi yang benar sama saja dengan

melakukan kesalahan. Kesalahan itu haram diikuti jika letak kesalahannya

telah diketahui. Jika letak kesalahan telah diketahui, maka tindakan yang

tepat adalah menyelisihi yang salah itu.

Mengikuti Sahabat adalah perbuatan yang menyebabkan ridha Allah.

Dengan demikian, tidak mengikuti mereka menyebabkan tidak mendapat

ridha tersebut. Adanya balasan tidak mengharuskan adanya sesuatu dan

lawan dari sesuatu itu.
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Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, salah satunya mengatakan

wafibnya adxrya ridha, dan kedua mengatakan tidak mewajibkan adarrya

ridha. Pend apat yatgbenat adalahyang mengatakan yang mewajibkafl ridha,

karena inilah yang drcai.

Mencari ridha Allah adalah wajib, karena jika seseorang tidak
mendapat ridha Allah, maka ia memiliki dua kemungkinan; yaitu
mendapatkan benci atau mendapatkan ampunan Allah. Maaf terjadi atas

sebab adanya. sebuah kesalahan. Menyakini hal itu tidaklah diperbolehkan

kecuali jlka ada dalilnya.

Jika saja ridha Allah didapat dengan mengikuti mereka, maka mengikuti

ridha-Nya adalah wajib. Dengan demikian, mengikuti Sahabat adalah wajib.

Orang yang mengikuti Sahabat dipuji dengan sebutan nendEatkan idba

Alkh, dan mengikuti Sahabat tidak ditekankan dengan kata wajib, karena

wajibnya mengikuti mengharuskan mengikuti dalam perbuatan dan menjauhi

sikap menyelisihi secara mudak.

Orang-orang tidak boleh menyelisihi Sahabat dalam ucapan, karcna

ridha Allah dibedkan kepada orang yang mengikuti ucapan mereka. Jika
ridha Allah diberikan atas suanr hal, maka ridha itu tidak akan diberikan

kepada hal lain yang bertent^ng fl dengafl hal pertama. Hal, ini berbeda

dengan petbuatafl. Terkadang ridha Allah diberikan atas dilakukannya suatu

perbuatan yang bermacam dan berbeda, korcna nekktkan ata.u neningalkan

perbuatan, tergantung maksud dan keadaan yarrg melatarbelakangi hal

tersebut. Adapun terkait dengan aqidah dan ucapan, konsep terakhir ini
tidak berlaku. Jika ucapan Sahabat mendatangkan ddha Allah, maka yang

benar hanyalah ucapan tersebut, bukan yang lainnya. Katena itu, ucapan

Sahabat wajib diikuti.

Bantahan dan Sanggahannya

Ada yang membantah, "Yang dimaksud dengan as+abiqin adalah mereka

yang pernah mengalami shalat menghadap dua kiblat, atau merek^ ymtg

berperan dalam Bat'at Ridhwan. Lantas, apa dalil yang mewajibkan kita

mengikuti sahabat yang tidak termasuk dalam kategori tersebut?"

666 fanil,9,,i,at; kl,VlEa( Twctl Pac*/^//al



Sanggahannya: Jrka ada dalil yang menetapkan wajibnya mengikuti

sahabat yang be{peran dalam Bu'at Ridhwan, itu adalah demi tujuan yang

terbesar, agar t7d^k ada yang mengusung pendapat untuk berpecah-belah.

Namun, jika dibandingkan dengan generasi kemudian, semua sahabat masuk

dalam kategori a*sabiqin.

Jawaban bagi Mereka yang Beranggapan bahwa Mengikuti Sahabat

Tidaklah Wajib

Pembahasan keduaes2: Allah berfirman, "Ikttilah oranglang tiada

minta balasan kepadanu. Dan mereka adakb zrafig-zrang)angnendapatpetanjuk."

(Yasin:21)

Dalam ay^tini,Allah mengisahkan tentang orang-orang yang terdapat

dalam surah Yasin. Tiap-tiap sahabat tidaklah meminta kepada kita suatu

balas an dan merekalah orang-or mg y alrtg mendapat petunjuk.

Allah itr6 berfirman bagi mereka,

"Dutl<annutelahberadaditepi jwarqneroJa,loJuAllohmenyelamad<anlannu

darip adany a. D ernikinrlah Allah mener angl<nn ay at - ay at -N y a l<cp adanw agar

l<nrnu mendapat petttnitk." (Ali Imran: 103 )

Kata-kata "agar" dari Allah itu berarti pasti.

Dalam 
^yatlarn,

"Dan di antara merel<a ada orang yang menAengarl<nr perl<ataanmu sehingga

aDabila merel<.a kehnr dari sisimu merel<n berl<ata kepada orang yang telah

dibenilrnupengetohuan(sahabat-sahobatNabi): "Apa)<ahyangdil<atal<anrrya

udi?" Merel<.aitulnhorang-orangyangdikuncimatihatimerel<aoIEh Allahdnl

mengikualtawanaf sumerela.Danarang-ardngyarlgTtmdapatpetunjr*Allah

menanbah peuntjuk kepola mer ela dan memberil<a.n l<epadn merel<a (balasan)

ketakwaanrrya. " (Muhammad: 16- 1 7)

Juga firman Allah:

"Dur orutg-oru1g ldrlg gltpr pfu jalarn Allah, Allah tidak al<nn menyia-

nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka."

(Muhammad:4)

952 Masuk dalam bagian bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa mengikuti para a.r-vbiqin meriscayakzn

ijtihad.
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Dan firman Aliah:

" D ut arutg-arang y angberlihod wrtuk (merrcmi l<priilwan) Kani, benar-berur

al<nrKaminmjukl<ankepadamerel<n jalan- jalmKami."(Al.Ankabutz6gl
Setiaporangyangberperangdi jalmAllahdanber jihaddiantaramerel<n,baik

dcngan tangan anulisotrnya, telah Allahberi peanfuk.Dan, siapa saja yang

diberi-Nya petunjuk mal<a ia telah mendapat penmjuk-Nya. Maka, merel<a

w ajib untuk diikuti . Inilah y mg dap at dip ahani dari ay at ini .

Ayat-ayat Al-Qur'an yang Mewa)ibkan agar Para Sahabat Dikuti
Pembahasan ketiga: Allah tk berfirman: 'Dan ikutilablakn nrang)ang

kenbali kepada-Ka." (Luqman: 15)

Semua yang datang dari p an sahabatakan kembali kepada Allah. Maka,

wajib hukumnya untuk mengikuti jalan mereka. Pendapat-pendapat mereka,

serta semua keyakinannya adalah merupakan j alan mereka. Sedangkan dalil

yang memmjukkan bahwa mereka adalah oraflg-orang yang kembali kepada

Allah tk dan telah diberi-Nya petunjuk adalah: "Dan memberipetunjuk kepada

(ogo*o) No zrangJang kenbali kepada-Ir\a." (Asy-Syura: 13)

Mereka Memilih Huj)ah yang Nyata

Pembahasan keempat: Allah $iii berfi rma n: Katakan lah : "Ini lah j alan

(agana)ku, aka dan lrang-zrangJang mengikatiku nengajak (kana) fupada Alkb
dmgan bajiah yng n1ata. " (Yusuf, 108)

Allah tk lewat 
^y^t 

ini menjelaskan bahwa siapa saia yang mengikuti

utusan Allah berarti mengajak kepada Allah. Dan, orang yang mengajak

kepada Allah dengan hujfah y^ngnya;tawajib diikuti.

Hal ini juga dilandasi ayat yang menceritakan tefltang jin "Hai kaun
kami, teinalab (seraan) orangJang lilerlJeru kepada Allab dan berimanlab kepada-

IYo." (Al-Ahqaf: 31) Sebab, memang orang yang mengajak orang lun
menuju Allah dengan huj jah yang ny^t^sesungguhnya telahmengajak oraLng

menuju kebenaran dengan merrgetahuinya. Seruan untuk melaksanakan

hukum-hukum Allah adilah ajakanuntuk menuju All ah karcna iamengajak

orang untuk menaati-Nya dalam segala yang diperintahkan dan dilarang-

Nya. Nah, para sahabatNdhwanalkh Akibim telahmengikuti Rasulullah 6,
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maka umat wajib mengikuti sahabat jika mereka menyeru kepada Allah tkf.

Mereka Adalah Orang-orang Pilihan

Pembahasan kelima: Allah tk berfirman: Katakanlah: "Segalapuji bagi

Alkh dan kes/abteraan atas hanba-banbal'{lalangdrpilih-I'fia."(An-Naml: 59)

Dalam i'wayatAbu Malik, Ibnu Abbas mengatakan, "Mereka adilah

palz sahabat Nabi m." Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah
-iliii 

"Kemudian Kitab itu Kani waiskan k ?odo lrang-zraflglangKami pilih di antara

harnba-hamba Kami." (Fathir 32)

Makna dai "is btbfa" (memilih) diambil dari kata tas hfi1ta b (pensucian).

Itu berarti bahwa mereka telah disucikan Allah dtri dari sifat-sifat keruh,

jelek, dan salah. Maka, mereka suci dari hal-hal negatif tersebut. Hal ini pun

tidak berten t^ng n dengan perselisihan yang teriadtpada mereka. Pasalnya,

kebenaran tidak meninggalkan meteka. Sehingga setiap pendapat dan

perkataan mereka bukanlah suatu hal yang kotor. Justru yang menentangny^

adalahorang yang kotor. Berbed ahoJnyaandaikan ada salah seorang sahabat

yang mengatakan suatu hal bathil, sementara tidak ada yang menyelisihinya,

maka itulah hal yang kotot Dan, mereka mustahil melakukan itu. Pasalnya,

p ers eli sih an y ang teriadt di antara s ahabat itu dalam rangka mengikuti N abi

iH dalam beberapa hal. Perselisihan mereka itu pun tidak menjadikan mereka

keluar dari sifat "telpilih."

Mereka Telah Dberi [mu

Pembahasan keenam: Allah dhi memberi kesaksian bagi mereka

bahwa mereka telah diberi ilmu. Dia berfirman, "Dan orang-oranglang diberi

ilru (Ahli Kitab) berpendapat bahwa walyulang diturankan kepadanu dari Tuhanmu

itulahlangbenar." (Saba':6) Danjrgafman-I'{1a, "sebinga @abila nereka kduar

dari sisima mereka berkata kepada lrang-orang)ang tekh diberi ilna pengetahuan

(sahabat-sahabat Nabi): Apakah yng dikatakannla tadi?"' (Muhammad:

16) Dan, juga firman-Nya: 'Allah akan neningikan lrang-nrangJang beriman

di antaramu dan orang-oranglang diberi ilnu pengetahaan beber@a derajat." (Al'
Mujadilah:11)
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Huruf lan dalam kata al-ilnu bukan bermakna mencakup semua,

melainkan betmakna suatu janji. Yaitu ilmu yang menyertai Nabi 6 ketika

diutus Allah. Maka, kalau mereka telah diberi ilmu tersebut, mengikuti

mereka pun menjadi wajib.

Mereka Adalah Orang-orangyang Melakukan Arnar Ma'ruf Nahi Munkar

Pembahasan ketuiuh: Allah lH berfirmafi, "Kalilt adalab umatlang

terbaikyng dilabirkar untuk marusia, menyuruh kepadalang na tal dan mencegab

dariyng nunkar, dan berinan kepada Allab." (Ali Imran: 110)

Allah memberi kesaksian bahwa mereka memerintahkan segala hal

yang na raf dan melanngdari segala kemungkaran. Seandainya pada zamerrr

mereka ada sahabatyangbefiaava salah, berarti mereka belum melakukan

amar ma'ruf nabi munkar.Pasalnya, tidak ditagukat l^gi bahwa kebenaran

adaJah hal na'raf sementara kesalahan adalah hal mrnkar dari sebagian

aspek. Kalau tidak demikian,makatidaklah sah untuk berpegang padaayat

tersebut, berdasarkan status ijma' sebagu hujjah.

Apabila hal tersebut bathil maka diketahui bahwa kesalahan orang yang

mengetahui ilmunya di arrrtata mereka tetapi tidak menyelisihinya adalah

tidak tercegah. Hal ini berkonsekuensi pendapatnya menjadi bryolr.

Mereka Adalah Orang-orang yang Benar

Pembahasan kedelapan: Allah d*j berfirman, "Hai nrang-orangJafig

beimaq benakwalab kepadaAlkh, dan hendaklab kamu bersama nrang-oranglang

benar. " (At-Taubah: 119)

Beberapa ulamasalaf beqpendapat bahwa mereka yangdimaksud dalam

^yat 
inl adalah pa:.a sahabat Nabi ffi. Tidak diragukan lagi bahwa mereka

adalah pemimpin orang-orang yang benar. Maka, setiap orang benar yang

muncul setelah mereka menjadi makmum mereka dalam kebenaran. Bahkan,

hakikat dari kebenar^flny^ mengikuti mereka dan terus bersama mereka.

Orang yang menefltang mereka dalam suatu hal-kendati bersepakat

dengan mereka dalam halyanglain-tidak berarti ia tidak bersama mereka

dalam hal yang dia perselisihkan dengan mereka. Dalam kondisi demikian,
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dapat dibenarkan bahwa dia tidak bersama mereka. Maka, hilanglah

"kebetsamaan mudak" itu dari dirinya.

Jika ditetapkan bahwa dia memiliki b"g^dari kebersamaan itu dalam

hal yang dia sepakati dengan mereka, maka tidaklah benar iika dikatakan dia

betsama mereka dengan bagian itu. Hal ini sebagaimana Allah dan Rasul-

Nya menafikan keiman^n secara mudak bagi orang yang sedang berzina,

minum l<hamar, mencuri, dan orang yang merampas. Di mana tiap-tiap

mereka tidak berhak disebut sebagai mukmin saat melakukannya.Jtka sifat

keimanan tidak dinafikan dari dirinya, karcna mereka masih punya hak itu,

maka dia disebut memiliki suatu keimanan.

Hal ini sebagaimana sebutan "ahli fikih" atau"ulama" tidak disematkan

kepada mereka yang memiliki satu atau dua Pefianya n tentang fikih atau

ilmu, melainkan dia disebut memiliki suatu ilmu.

Dari sini, dibedakan antaLra kebersamaan mutlak dan mutlaknya

kebersamaan. Telah dimaklumi bahwa yang diperintahkan adalah ya;ng

pertama ftebersamaan mudak) bukan yang kedua (mudaknya kebersamaan).

Sebab, Allah ik tidaklah menginginkan kita bersama para sahabat hanya

dalam satu dari sekian banyak hal. Ini adalah suatu kesalahan fatil. dalam

memahami kehendak AIIah tH, dari perintah-perintah-Nya.

Apabila kita diperintahkan untuk bertakwa, berbuat kebaikan, iuiur,

lemah lembut, 
^mar 

ma'ruf dan nahi mungkar, serta fihad dan lainnya,

bukan berarti Allah menginginkan kita melakukan hanya sebagian dari

hal-hal yang diperintahkan tersebut. Ini adalah hakikat mudak 
^t^s 

apa-a;p^

yang dipetintahkan.

Dapat disimpulkan, pembahasan ini dengan perintah untuk mengikuti

sahabat adalah hal sama.

Mereka adalah Umat yang Lurus

Pembahasan kesembilan: AIIah d*iberfirman,: "Dan denikian (pula)

Kani telab nenjadikan kamu (amat Iskn) amatlang adil dan piihan. Agar kanu

nenjadi saksi atas (perbtatan) nanusia dan agarRasul (Aluhannad) menjadi saksi

atas (perbuatan) karuu." (Al-Baqaruhz 143)
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Yang dijadikan ddildaiayat ini adalah bahwa Allah d# telah menjadikan

para sahabat umat yang terpilih dan lurus. Inilah hakikat daripada kata
"uasatlt." Mereka adalah sebaik-baik umat dan yang paling lurus dalam

perkataan, perbuatan, kehendak, dan niat. Dengan begitu, mereka berhak
untuk menjadi saksi bagi para Rasul atas umat mereka padaHali Kiamat
kelak. Dan, Allah dE menedma kesaksian mereka 

^tasparr 
rasul. Merekalah

para saksinya.

Oleh karena itu, Allah telah meninggikan, mengangkat, serta memuji
para sababat. Karena Allah dfig ketika menjadikan mereka saksi, Dia telah

memberitahukan kepada makhluk-Nya dari kalangan malaikat dan selainnya

tentang kedudukan mereka sebagai saksi. Dia juga memerintahkan kepada

seluruh malaikat-Nya untuk bershalawat kepada mereka, rnendoakan

mereka, sefta memohonkan ampun bagi mereka.

Kesaksian yang diterima di sisi Allah adalah kesaksian seoranE; saksi

yang berdasar pada ilmu dan kebenaran. Maka, ia akan memberikan

informasi yang benar dengan bersandar kepada ilmunya. Sebagaimana

firman Allah t}S "akan tetapi (oranglnng d@at menberi slafa'at iatab) nrangJtang

nengakuilangbak (tauhid) dan merekalangnengetabui(nlta)." (ltz-Zulchruf: 86)

Terkadang manusia memberikan informasi tentang suatu kebenaran

namnn tidak berdasar pada ilmu, melainkan hanya kebetul an sajabenar. Ada

iugayangtahu (berilmu), tetapi tidak memberikan informasinya. Maka, saksi

yang ditedma di sisi Allah adalah yang memberikan informasi atas dasar

ilmu. Seandainya salah seorang di antara mereka diketahui mengeluarkan

fa*va yang salah dan bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya,

sementara orang lain tidak mau mengeluarkan fatwayangbenar dan sesuai

dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, baik dengan kemasyhuran suaru

fanva, atau tatlpa kemasyhuran, berarti umat yang lurus dan terpilih itu
telah bersep akat dalam menyelisihi kebenaran.

Bahkan, mereka iustru terbagi dua. Kelompok pertama adalah
sekelompok orang yang mengeluarkan fawayangbathil. Dan, kelompok

kedua adalah sekelompok orang yang menyembunyikan kebenaran. Ini
mustahil terjadi pada pala sahabat. Sebab, kebenaran sama sekali tidak
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melampaui mereka dan tidak keluar dari mereka unnrk berpindah ke generasi

setelah mereka. Kepada orang yang menentang pendapat-pendapat mereka,

kami katakan, "Seandainya itu baik, tennrlah mereka tidak mendahului kami

kepadanya."

Mereka adalah yang Terpilih

Pembahasan kesepuluh: Allah d# berfirman "Dan berjibadlah karnu

pada jalan Alkh dengan jibadyng sebenar-benarnla. Dia telah nenilih karzu dan

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agarna suatu kuenpitan.

(Ikutikb) agalna orang taamu lbrabim. Dia (Allah telah menamai kamu sekalian

zrang-nrang muslirz dari dahulu) dan (begttt puk) dalan (Al-pur'an) ini, supala

Rasul itu nenjadi saksi atas dirinu dan supala kanu semua nenjadi saksi atas

segenap nanusia." (Al-Haii: 78)

Dalam zy^t dl atas, Allah $tri menjelaskan bahwa Dia telah memilih

mereka. Kata /tiba'memiliki makna yang sama seperti isbthifa'. Kata

tersebut diambil dad kata ltaba (memilth) sesuatu. Yaitu memilihnya dengan

mengumpulkannya dan menggfuing ditinya kepadanya.

Para sahabat adalah orang-orang yang dipilih Allah bagi-Nya. Dia

meniadikan mereka sebagai para hamba-Nya, orang-orang khusus bagi-

Nya, serta merupakan makhluk-Ny^ y^ng paling suci. Oleh karena itu,

Dia memerintahkan mereka untuk berjihad dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Mereka mengerahkan segenap jiwa mereka, dan mereka

khususkan kecintaan dan ibadah meteka hanya bagi-Nya. Mereka memilih

Dia semata-mata sebagai Tuhan mereka yang berhak disembah dan dicintai

dibandingkan dengan yang lainnya. sebagaimana Dia memilih meteka

dibandingkan orang lain. Maka, mereka menjadikan-Nya Tuhan bagi mereka

dan sembahan mereka untuk diibadahi lewat lisan mereka, anggota tubuh

mereka, hati mereka, kecintaan mereka, dan kehendak mereka. Mereka lebih

mengutamakan-Nya dibandingk 
^n 

y 
^ng 

lain dalam setiap hal.

Sebagaimana Allah telah menjadikan para sahabat sebagai ahli ibadah-

Nya, wali-wali bagi-Nya, dan orang-orang y^ttg dicintai-Nya, Diz iuga
mengutamakan mereka dibanding yang lainnya. Kemudian Dia menjelaskan
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bahwaDia telah memudahkan bagi mereka agama-Nya semudah-mudahnya.

Dan, tidak menjadikan bagi mereka kesusahan sama sekali karcnakecintaan-

Nya kepada mereka dan kasih sayang-Nya, serta kelembutan-Nya kepada

mereka.

Kemudian, Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti 
^gama

pemimpin oraflg-oraflgyang lurus, yaitu nenek moyang mereka Ibrahim.

Ljarannyayang mengkhususkan ibadah, hormat, cinta, takut, hanp,tawakal,

dan penyerahan diri hznya bagi Allah semata. Dengan begitu, hati mereka

hanya bergantung kepada-Nya semata, bukan kepada yang lain.

Allah juga menjelaskan bahwa Dia telah meninggikan par.a sahabat

dan memuji mereka sebelum adanya. Dan, Dia menamai mereka sebagai

hamba-hamba muslim bagi-Nya sebelum mereka ada. Kemudian
meninggikan mereka dan menamai mereka setelah mereka ada. Hal itu
sebagai bentuk perhatian kepada mereka, untuk mengangkat derajat mereka

dan meninggrkan nilai mereka.

Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa Dia melakukan itu semua

agar Rasul-Nyzmeniadtsaksi atas diri-Nya. Para sahabat pun menjadi saksi

atas segenap manusia. Mereka pun disaksikan dengan kesaksian Rasul. Dan,

meteka menjadi saksi atas seluruh umat, dengan adanya huiiah Allah atas

mereka. lni adalah bentuk peninggian denjat mereka dan pemujian y^ng

ti"gg bagi mereka dalam dua hal yang mulia dan dua hikmah yang besar.

Maksud dari semua ini adalah jrkapara sahabat berada pada kedudukan

yang begitu mulia di sisi Allah, sungguh mustahil Dia menjauhkan dari

mereka suatu kebenaran dalam suatu perkara, yakni sebagian mereka

mengeluarkan fadva yang salah, sementara sebagian yang lain tidak mau

mengeluarkan fatwa yang benar. Ini mustahil. Maka, orang-orang setelah

mereka pun beruntung dengan mendapat petunjuk. Allah adalah tempat

memohon pertolongan.

Mereka adal ah Orang-orang yang Berpegan g Teguh pad a Agam a All ah
dan Mendapat Petun)uk

Pembahasan kesebelas: Allah iH berfirman: "Dan Barangsiapa
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berpegang tegah dengan (ogo*n) Allah, rzaka sesanguhrya ia telah diberi petunjak

kepadajaknlang laras. " (Ali Imran: 101)

Dalam ayat ini, Allah Sti menjelaskan tentang orang-ora,fig y^ng

berpegang teguh pada agama,NlTah. Mereka akan mendapat petuniuk menuiu

kebenaran. Menurut karnt,paru sahabat Ndbaanullah Akihin adalah orang-

orang yang berpegang teguh kepada 
^gamaAlah 

i[g. Karena itutah mereka

mendapatkan petunjuk, dan umat wajib mengikuti mereka.

Dalam pendahuluan yang pertama, ada beberapa pembahasan dalam

menentukan. Salah satunya adzlah firmanAllah S*i: "Dan berpeganglab kama

pada taliAllab. Dia adalah Pelindung-mu, naka Dialah sebaik-baikPelindangdan

sebaik-baik Penolong." (Al-Haji: 78)

Sebagaimana telah diketahui, Allah {k melindungi serta menolong

mereka dengan sebaik-baik pertolongan. Ini menuniukkan bahwa mereka

telah berpegang teguh pada agama Allah dengan sangat baik. Maka,

mereka mendapat petunjuk dengan kesaksian Tuhan atas merek^ t^np^

ditagukan lagi. Nah, mengikuti orang yang mendapat petuniuk adalah wafib,

baik secara syati'at, akal, maupun fitrah. Terkait pendapat yang menolak

pembahasan ini, di mana mereka mengatakan bahwa mengikuti sahabat

tidak mengharuskan mengikuti mereka dalam semua urusan, telah diiawab

pada b ag1an s eb elumnya.

Para Sahabat Muhammad m Lebih Utama sebagai lmam daripada

Para Sahabat Musa,#l
Pembahasan kedua belas: Allah ik betfirman: "Dan Kamijadikan di

antara mereka itu peninpin-pernirupinyng nenberi petunjak dengan perintah Kami

ketika nereka sabar. Dar adalah mereka mgtakini alat-aytKani."(As-Sajdah: 24)

Allah {B menjelaskan bahwa Dia telah meniadikan pan sahabat sebagai

imam. Para sahabat diikuti orang-orang setelah mereka lantuan kesabatan

dan keyakinan merekz, karena dengan kesabaran dan keyakinan maka

kepemimpinan dalam 
^glrn 

diperoleh.

Onng yang menyeru kepada 
^g 

rna Allah hanya lengkap dengan

keyakinanny a pada kebenaran y ang ia serukan dan ilmu pengetahuan. Jrgu,
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dengan kesabarannya dalam menyeru kepada Allah dengan menanggung

semua problem-problem dakwah. Dan, menahan diri dari hal-hal yang

dapat melemahkan semangat dan kemauan. Maka, siapa saja yang memiliki
karakteristik tersebut, mereka merupakan pan imam yangmemberi pet -i"k
kepada ket^ t^n kepada Allah.

Telah diketahui, para sahabat Muhammad ffi lebih berhak dan

lebih utama memiliki karakteristik tersebut danpada para sahabat Musa

Alaihissalam. Mereka lebih sempurna dalam keyakinan, lebih utama

kesabarannya dari pada semua umat. Dengan begrtu, mereka lebih berhak

menempati posisi sebagai imam. Ini adalah hal yang telah ditetapkan dengan

kesaksian Allah atas mereka, serta pujian-Nya bag mereka. Juga dengan

kesaksian Rasulullah ffi bahwa mereka adaLahmasa terbaik.

Mereka adalah umat terbaik Altah dan yang paling suci. Sangadah

mustahil dalamkeadaan seperti itu, mereka melakukan sebuah kesalahan.

Karena semua yang datmgdari mereka adalahbenar. Sehingga or^ng-orang

setelah mereka beruntung dengan keadaan seperti itu.

Kalau saia halitu terjadi, maka fakta akan te\adtterbalik, yakni orang-

orang setelah mereka justru menjadi imam bagr mereka yan gfatra-fattxranya

pendapat-pendapatnya menjadi rujukan. Hal ini mustahil secara perasaan

dan akal manusia, juga mustahil secara syai'at. Semoga Allah senantiasa

memberi taufik.

Para Sahabat adalah Pemimpin

Pembahasan ketiga belas: Altah ik berfirman:

Don orang-arang yang berl<aa, "Ya Tultnr kani, onugerahkanlah kepada

l<nni isteri-isteril<ami dankeutrunanl<ami sebagai penyenanghati (l<flrni) , dan
j adil<fitlah l<nni iman bagi or ang- ar ong yng bertakwa. " ( Al.Fur qanz 7 4l
Imam berarti panutan. Panutan bagi individu atau kelompok. Seperti

umat dan keluarga. Dalam bahasa Arab dikatakan, ia adalah bennrk iu-uk
daikata"ami.m." Seperti kata "shahib" dan "shihab." Kata "tzil7" dan"ijal',
jugakata"tajil' dan "tijar." Namun ia juga dikatakan sebagai bennrk mashdar

sepertikata"qital","dhif ab",atau"dza*timam."
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Adapun yang benar adalah pendapat Peftzrn . Maka, tiap-tiap dari

orang yang bertakwa wajib menjadikan pan sahabat sebagai imam. Betakwa

adalah waiib. Dan, menjadikan mereka imam luga waiib. Sehingga menentang

^pa-^p^ 
y^ngdifat'wakan mereka berarti menentang kepemimPina, mereka'

Sehingga ada yang membantah, "Kami meniadikan mereka imam dalam

mengambil dalil dan argumen dan pokok-pokok agama." Sanggahan

terhadap bantahan ini sudah disajikan sebeiumnya.

Mereka adalah Cenerasi Terbaik

Pembahasan keempat belas: Sebagaimana yaflg telah ditetapkan

Nabi ffi dalamhadits shahih dari beberapa pembahasan. Beliau bersabda,

"sebaik-baikgenerasi adalahgenerasiltangaka diutus di dalannya. Kemudiangenerasi

setelab mereka, kemadian generasi setelah mereka."

Dalam hadits tersebut, Nabi d*9 menjelaskan bahwa secara mudak

sebaik-baik generasi adalah generasinya. Dan, hal itu mencakup semua hal

kebaikan. Seandainya mereka hanya lebih baik dalam beberapa sisi saja,

berarti meteka bukanlah sebaik-baik generasi secar^ mudak.

Kalaulah boleh seorang di antara mereka berbuat salah dalam

memfatwakan suatu hukum, itu berarti meteka secara keseluruhan tidak

memfafwakan secata benar. Dengan begrtu orang-orang setelah mereka

telah mengalahkan mereka dengan halyangbenar, sedangkan mereka telah

melakukan kesalahan. Otomatis berarti orang-orang pada masa tersebut

lebih baik dari para sahabat dad sisi ini. Sebab, masa yang mencakup

kebenaran tentu lebih baik dari masa yang mencakup kesalahan dalam

hal ini.

Hal yang sama seperti ini terjadi pada beberaPa Permasalahan. Ada

yang mengatakan,"Pendapat sahabat tidak bisa diiadikan hujiah." Itu berarti

boleh bagpnya berpendapat bahwa orang-orang setelah mereka bisa saia

mengatakan hal yang benar dalam permasalahan yang memutgPar^ sahabat

telah berpendapat tentang permasalahan tersebut. Di mana pendapat

sahabat itu tidak ditentang sahabat yang lain. Sehingga dalam permasalahan

tersebut, pendapat sahabat tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dapat
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dipastikan bahwa keadaan seperti itu terjadi dalam berbagai permasalahan

yang tidak terhinrng jumlahnya. Maka, bagumana bisa mereka dikatakan

lebih baik dari pada orang-orang setelah mereka? Sedangkan masa setelah

mereka iustru memiliki kelebihan dalam mengeluarkan fatrva yang benar,

sedangkan fatwa mereka salah.

Sudah maklum bahwa keutamaan ilmu dan pengetahuan tentang

suatu keben aran adalahkeutamaan yangpilngsempurna dan paling mulia.

Subhanallah! Cela apakah yang lebih besar daripadayang ia lontarkan

terhadap Ash-Shiddiq, Al-Faruq, IJtsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Salman Al-
Farisi, Ubadah bin Shamit, ataupat^sahabat ,fulannya,bahwa mereka salah

dalam menjelaskan hukum Allah! Dan, bahwa masa mereka belum memiliki
orang yang berpendapat benar dalam masalah-masalah tersebut. Sehingga

ada orangsetelah mereka yang mengetahuinyz, danmengetahui hukum Allah
yArrg p^r^ pemimpin tersebut tidak mengetahuinya! Atau, meng atakan hal
yangbenar sementara para pemimpin itu salah dalam hal tersebut! Mahasuci

Allah! Sungguh, ini adalah kebohonganyang sangat besar!

Mereka adalah Amanat Umat

Pembahasan kelima belas: Sebuah hadits dari Abu Musa Al-Asy'ari
yang diriwayatkan Muslim dalam kitabnya disebutkan:

Kami mendfuikan shalat Maghrib bersama Rasulullah ffi. LaIu kami

berkata, 'Jika kami duduk, biasanya kami duduk hingga kami shalat Isya

bersama beliau." Lalu beliau pun datang menghampiri kami. "Kalian masih

di sini?"Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah mendkikan shalat

Maghrib bersama engkau." Kemudian kami katakan, "Kami duduk di sini

hirgg, kami mendirikan shalat Isya bersama engkau." Beliau bersabda,

"Kalian telab nelakukan kebaikan dan kalian benar."

Kemudian beliau mengangkatkepalanya ke langit-dan beliau memang

sering mengangkat kepalanya ke langit-lalu bersabda, "Bintang-bintang

adalab amanat bagi kngit. Jika bintang-bintang tersebut pergz, rnaka datanglab

langit sebagaimanalang d/anjikan. Aku adakb ananat bagi para sababatku. Jika
aku pergt, maka datanglah para sahabatku ubagainanalang d/anjikan. Dan, para
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sahabatku adalab amanat bagi lnatku. Jikapara sahabatku pergi, maka datanglah

umatku sebagaimana lang d/anjikan.'o5)

Sisi yang dapat dijadikan argumen dalam hadits tetsebut ialah bahwa

Nabi ffi telah mengalamatkanpara sahabatnya kepada orang-orang setelah

mereka sebagaimana beliau mengalamatkan dirinya sendid kepada para

sahabat. Seperti beliau mengalamatkan bintang-bintang kepada langit.

Dapat diketahui dari perump^rn 
^n 

ini bahwa umat waiib meminta

petunjuk kepada para sahabat. Sama halnya dengan mereka meminta

petunjuk kepada Nabi ffi. Sebagaimana Prra penduduk di bumi meminta

petunjuk kepada bintang-bintang dalam menentukan arah. Dari sini, beliau

juga menjadikan keberada xr patusahabat sebagai orang aman atb^glmereka.

Juga membentengi mereka dari kejahatan dan sebab-sebabnya. Seandainya

para sahabat mungkin melakukan kesalahan dalam berfatwa, sementara

orang-orang setelah mereka justru berhasil mengeluarkan fattva yang benar,

berarti orang-oran gyang berhasil itu menjadi 
^man 

t dan azimatbagS para

sahabat. Ini tentu mustahil.

Sahabat itu Laksana Garam yang Tanpanya Makanan Tidak Enak

Pembahasan keenam belas: Sebuah hadits yang didwayatkan Abu

Abdillah bin Batthah dari Al-Hasan dari Anas ia berkata, "Rasulullah ffi

bersabda:

Perwnpmtaan para salwbatku bagi umatku seperti gararn bagl makanan.

T idaklah s empuma mal<anan mnpa gar un.e s a

Al-Hasan mengatakan,"Gatam kita telah habis, maka bagaimana kita

bisa jadi sempurna?"

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Batthah dengan dua sanad kepada

Aburrazzaq: Diceritakan kepada kami oleh Ma'mar dari ora.ng y^ng

mendengar Al-Hasan berkata, "Rasulullah ffi bersabda:

Perwnpmwon para sahabatku bagi mantnia seperti gararn bagi mal<"anan.

953 Diriwayatkan Muslim (2531 /20'f dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat.

954 IbnuAl-Mubarak,Aq-Ziltd,hlm.200. AbuYa'la(2762),dmdtkaakanAl-Haitsami dzlzmMajna'ATZawaid
(10/ 21) tentangmanaqib. "Diriwayatkan AbuYa'ladan Al-Bazzu,iugaoleh Ismailbin Muslim, hadits tersebut

dhaif." Juga disebutkan Ibnu Hajar dilamAl-Mathabb Al-AliyabNo.4207. Ibnu Abi Hatim tentang alasan-

ilasan Q / 354, 355) no. 2582.
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Kemudian Al-Hasan mengatakan, "Alangkah mustahilnya (bagi kita

untuk sempurna) ! G alam manusia telah habis."ess

Imam Ahmad mengatakan, "Diceritakan kepada kami oleh Husein

bin AIi AI-Ju'fiy dari Abu Musa-yaitu Israil-dari Al-Hasan, ia berkata,

'Rasulullah ffi bersabda,

Perumpamaan para sahabatku seperti gardmbagi makmon.

Al-Hasan mengatakan, "Apakah enak makanan tanpa garam?"

Kemudian ia mengatakan,"Bagaimanakah keadaan suatu kaum jikagaram

mereka telah habis?"es6

Sisi hadits yang dijadikan sebagai dasar argumen adalah bahwa beliau

menjadikan perumpam aan bagl patr- sahabat dalam kesempurn aafl 
^gzma

umat. Yaitu, seperti garurn yang makanan hanya sempurna dengannya.

Kalaulah mereka mungkin mengeluarkan fanvayang salah, dan pada masa

mereka tidak ada yang mengeluarkan fatwa yangbenar, lantas orang-orang

se telah j ustru berhasil mengeluark an f atw a y angb ena4 berarti orang-orang

setelah mereka menjadi garam bagi mereka. Ini mustahil.

Dimaklumi bahwa gara;m adalah kunci kesempurnaan makanan.

Maka, kesempurnaan manusia adalah dengan kebenaran. Kalaulah para

sahabat salah dalam mengeluarkan fa6va, niscaya mereka membutuhkan

garam untuk menyempurnakannya. Sehingga jika orang-orang setelah

mereka mengeluarkan fatwayang benar, dengan begitu telah memperbaiki

kesalahan mereka, yangbetara menjadi gar^m bagi mereka. Ini jelas-jelas

mustahil.

lnfaq Emas Sebesar Ounung Uhud Tidak Dapat Menandingi Takaran
Satu Orang pun di antara Mereka ataupun Setengahnya

Pembahasan ketuiuh belas: Diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitabnya

dari hadits Al-lfmasy ia berkata, "Aku mendengar Abu Shalih berbicara

dari Abu Sa'id berkata, 'Rasulullah ffi bersabda:

J mgm cerca para sahnbatku. Kalnulah masing-masing l<nlian menginf akl<an

AbdwruzztqQ0377) dilam Al-Jani', bab "para sahabat Nabi 6."
Al-Haitsami dalam Majna' Aq-Zawaid (10, 27).

955

956
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emas sebesdr gnwngUhud, rcap tidnkmenandingi tnl<aran sdah seorang di

antar a mer eka, tidak pula s etengahny a.e s7

Dalam tedaksinya disebutkan: "Dan demi Diayngjiwaku ada di tangan-

I9o.'"t
Ini adalah surat beliau kepada Khalid bin Walid dan para sahabatnya

dari kalangan muslim Hudaibiyah dan Fath.Jikasajatakatan satu orang dad

mereka atau setengahnyalebih utama di sisi Allah daripada emas segunung

Uhud. Yaitu seperti Khalid bin WaId dan otang-onrtgyangsama sepertinya

dari kalangan tekan-rekannya. Bagaimana mungkin Allah menghalangi

kebenaran dad mereka dalam berfatwa, semefltara orang-orang setelah

mereka justtu berhasil mengeluarkan fadva yang benar? Ini jelas suatu

kemustahilan yang nyata.

Mereka adalah 'Menteri', Penolong, dan Kerabat bagi Rasul

Pembahasan kedelapan belas: Diriwayatkan Al-Humaidi, dari

Muhamad bin Thalhah, betkata, "Diceritakan kepadaku oleh Abdurrahman

bin Salim bin Abdurrahman bin 'Uwailam bin Sa'idah dan ayohnya dan

kakeknya, bahwa Nabi ffi bersabda, "SesunguhnlaAllab telah nemilibka, dan

Dia telah nemilih para sababat bagiku. Maka, Dia telab nenjadikan mereka para

'menteri', penolong, dan kerabat bagika... d$.'Dse

Jadi, sungguh mustahil jika Allah menjauhkan kebenaran dari orang-

orang yang telah dipilih Allrh brg Rasul-Nya dan telah dijadikan sebagai para

menteri, penolong, dan kerabat bagi beliau, lantas Dia malah memberikan

kebenaran itu kepada orang-orang setelah mereka dalam suatu hal.

957 Diriwayatkan Al-Bukhari (3673) dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab sabda Nabi 6, 'I-ap

ktn n nuu kbi dqar kb a li latr. "
958 Didwayatkan Ahmad (3/54).

959 Diriwayatkan Ath-Thabtani dalam Al-Kabn (17 / 140) (349). N-Haitsami betkata dalm Majna' A4Zawa'id
(10/ 20) tentangmanaqib, "Diriwayatkan Ath-Thabrani dan aku tidak mengetahuinya tentang itu." Al-Hakim
daltmAl-Mcitadrak(3/ 632)dilaropembahasantentatgmergenalsahabat,bab"laknatAllahterhadaporang
yang mencela pata sahabat." Ia betkata, "Sanad hadits ini shahih dan meteka belum men-takbrij-nya." Adz-

Dzahabi menyepakati semuanya dengan sanad dari A1-Humaidi. Ibnu Abi 'Ashim,ArS*nnab, @/a83) No.

1000. Al-Albani betkata dalam tahqiq-nya, "Sanadnya lemah, karena Abdurrahman bin Salim dan ayahnya

tidak dikenal. Juga katena lemahnya hafalan Muhamad bin Thalhah."
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Hati Mereka adalah yang Terbaik di antara para Hamba

Pembahasan kesembilan belas: Diriwayatkan dari Abu Dawud

Ath-Thayalisi dari Al-Mas'udi dari 'Ashim dati Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud

& ia berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada ha:dpara hamba-Nya.

Maka, Dia mendapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik haa para

hamba-Nya. Lalu, Dia pun mengutusnya dan mengangkatnya sebagai

Rasul-Nya. Kemudian Dia melihat kepada haaparahamba-Nya setelah hati

Muhammad. Lalu Dia mendapatkanhai parasahabatnya adalah sebaik-baik

haapara hamba-Nya. Maka, Dia memilih mereka untuk menjadi sahabat

Nabi iffi dan menjadi penolong bagSagama-Nya. Segalahilyangdinilai baik

oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan segala hal yang dinilai

jelek oleh kaum Muslimin jelek di sisi Allah."e60

Sungguh mustahil jika mereka yang memiliki hati terbaik di antan

seluruh hamba-Nya setelah Rasulullah ffi itu bisa salah dalam menfatwakan

hukum Allah, sementara orang-orang setelah justru berhasil mengeluarkan

fadvayang benar.

Jika salah seorang dari mereka mengeluarkan fa6va tentang suatu hal,

kemudian para sahabatlunnya diam sajz, iru berarti mereka melihatnya

sebagai suatu yang baik. Maka, hal tersebut adalah baik di sisi Allah.

Jika meteka melihatnya sebagai suatu hal yang jelek, lantas mereka tidak

menyalahkannya,berarti hati mereka bukanlah sebaik-baik hati di 
^ntar^

hamba-Nya. Sehingga generasi setelah mereka yang menyal ahkarrnyaberarti

lebih baik daripada mereka dan lebih mengetahui. Ini sangadah mustahil.

Mereka adalah Umat yang Berhati Paling Mulia dan Berilmu Paling
Dalam

Pembahasan kedua puluh: Dfuiwayatkan Imam Ahmad dan lainnya

dari Ibnu Mas'ud +S ia berkata, "Barangsiapa ingin mengambil teladan,

jadikanlah para sahabat Rasulullah (B sebagai teladan, karenamereka adalah

yang berhati paling mulia diantara umat. Mereka jtgayangberilmu paling

dalam, paling sedikit terbebani kesalahan, paling lurus petunjuknya, dan

9 60 Murud A th-T hay l:i, hkn. 33 No. 246. Ahmad (1 /379).
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puli.g baik keadaannya. Merekalah kaum yang dipilih Allah untuk meniadi

sahabat Nabi d6 dan untuk menegakkat 
^gamz- 

Allah. Maka, ketahuilah

keutamaan mereka dan ikutilah jejak merekakarena meteka bendz di atas

peruniuk yang lutus."

Maka, sungguh mustahil iika Allah menjauhkan kebenaran dalam hukum-

hukum-Nya dari kaum yang berhati p"li.g mulia di arrtara, urnat, berilmu

paling dalam, paling sedikit terbebani kesalahan, dan paling lurus petunjuknya,

sehingga orang-orang setelah mereka dapat.menandingi mereka.

Mereka adalah yang Pertama Menuiu Kebaikan

Pembahasan kedua puluh satu: Diriwayatkan Ath-Thabrani dan

Abu Nu'aim serta lainnya dariHtdzaifah bin Al-Yaman bahwa iaberkata,

"Wahai orang yaflg gemar beribadah, ikutilah jalan orzng-orang sebelum

kamu. Demi Allah, sungguh jika kalian telah berjalan lurus, kalian telah

didahului ftetinggalan) jauh. Dan, jika kalian beralih ke kanan maupun

ke kiri, sungguh kalian telah tersesat dalam kesesatan y^ngny^ta. Adalah

mustahil sama sekali jika kebenaran itu bukan padaialan orang-orangy^trg

telah mendahului kalian menuju kebaikan."

Mengikuti ialan Para Sahabat

Pembahasan kedua puluh dua: perkataan Jundub bin Abdullah

kepada suatu kelompok orang dari kalangan Khawarii y^ng menemuinya.

Orang-orang Khawatij itu berkata, "Kami menyerumu kepada Al-

Qur'an."

Jundub menjawab, "Kalian?"

Mereka berkata, "Ya, kami."

Ia b ertany a lagi, "Kalian?"

Meteka menjawab,'\a, kami."

Dia pun betkata, "Wahai manusia yang paling buruk, apakah dengan

mengikuti kami, kalian merasa telah tersesat? Ataukah, kalian mencari

petunjuk dengan cara memilih jalan selain jalan kami? Enyahlah dari

hadapanku!"
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Sudah menjadi maklum, ada sementankalangan yang berangg pan
bahwa palz sahabat mungkin masih bisa salah dalam fa*va-fadva mereka.

Atas dasar 
^ngg 

pzfi ini, mereka menentang para sahabat dan mengklaim
telah mengikuti keben^r^n y^trg ada pzda selain sunnah yang dijalani
sahabat. Lantaran menganggap para sahabat melakukan kesalahan, mereka

pun mengajzkpala sahabat itu untuk kembali kepada Al-Qur'an. Kepada

sahabat, mereka lancang berk ata, "l{itabAllah menyeru kepada kebenaran."

Ucapan mereka itu sudah cukup menjadi bukti akan keburukan mereka

sendiri.

Mereka adalah Orang-orang yang Mendapat Petunjuk

Pembahasan kedua puluh tiga: Diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits

Al-Irbadh bin Sariyah, ia menuturkan:

Rasulullah ,ffi memberi kami sebuah nasihat yang mendalam.

Nasihat yang membtat ak mata bercucuran, seta hati bergetar.

Ia pun berkata, "lWahai Rasulullah, nasihat tersebut serasa seperti

nasihat orangyang akan pergl meninggalkan kami. Maka, apa yang
kauamanatkan kepada kami?"

Beliau bersabda, "Hendaknyakalian selalu mendeflgar dan patuh,

walaupun yang memerintah kahan adalah seorang hamba sahaya

dari Abyssinia yang kepalanya ftitam legam) laksana kismis.

Dan, hendaknya kalian selalu meniaga sunnahku dan sunnah

para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku.

Berpegang teguhlah kepadanya sekuat mungkin, hingga seperti

kalian menggigitnya dengan genham kalian. Dan, hendaknya

kalian menjauhi hal-hal yang baru (nubdatsat al-amu), karena

setiap halyang baru adalah bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah adalah

kesesatan."e6l Ifli adalah hadits hasan dan sanadnya k ba'sa bib.

Dalam hadits ini, beliau memosisikan sunnah Khulafaur Rasyidin

sepeti sunnahnya. Dan, beliau memerintahkanagar sunnah mereka diikuti
sebagaimana beliau memerintahkan agar sunnahnya sendiri diikuti. Beliau

961 Diriwayatkan At-Tirmidzi (2676) dabmpembahasan tentang ilmu, bab "mengikuti sunnah dan menjauhi
bid'ah." Dikatakan, "Hadits ini hasan shahih."
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juga memerintahkannya dengan menggunakan perumpam aan glgltan orang

dengan glgr-grgr gerahamny a.

Ungkapan ini mencakup semua fatwa mereka dan semua sunnah

mereka bagi umat, kendati tidak terdapatpada masa Nabi ffi. Kalau tidak

begitu, berarti itu sudah termasuk sunah beliau.

Fatwa mereka itu mencakup hal-hal yang difanvakan mereka semua, atau

oleh kebanyakan di antaramerek4 atau oleh salah seorang diantanmereka.

Pasalnya, Nabi ffi mengaitkan hal itu dengan 
^pa-apa 

disunnahkan Khulafaur

Rasyidin. Dan, telah diketahui bahwa mereka tidaklah mensunnahkan itu

pada satu masa yang sama sebagai khalifah. Maka, diketahui bahwa semua

yang disunnahkan masing-masing mereka pada m s^nya adalah sunah

Khulafaur Rasyidin.

Dfuiwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadits

Abdurrahman bin Mahdi, dari Muawiyah bin Shalih, dari Dhamrah bin

Habib, dari Abdurrahman bin Amr As-Salma, ia mendengar Al-'Irbadh bin

Sariyah... dst. Ia menyebutkan hadits yang serupa.e62

Kewaiiban Mengikuti Mereka

Pembahasan kedua puluh empat: Dfuiwayatkan At-Tirmidzi darr

hadits Ats-Tsauri dari Abdul Malik bin Amir, dari Hilal Maula Rib'i bin

Hirasy, dari Rib'i danHudzufah berkata, "Rasulullah,ffi bersabda:

Ikutilah dtta orang setehhku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan, ikutilah

peunjuk Amnwr dan berpegang teguhlnh pada amnnat lbnu Ummi Abd.e63

At-Titmidzi mengatakan bahwa ini adalahhadits hasan.e6a Argumentasi

yang terdapat pada hadits ini telah dibahas dalam hal perintah untuk

mengikuti.

Pembahasan kedua puluh lima: Ditiwayatkan Muslim dalam

kitabnya dari hadits Abdutlah bin Rabah, dari Abu Qatadah bahwa Nabi

ffi bersabda, 'Jika suata kaum nengikuti Abu Bakar dan Umar, niscala mereka

mendapat petunjuk."

962 Diriuayatkan Ahmrd (4 / 126).

963 Ylrrtu laqab atau gelat bagi Ibnu Mas'ud. Penj.

964 At-TitmidziQ662)dabmpembahasantentangmanaqib,bab"manaqibAbuBakardanUmat"
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Ini disebutkan dalam hadits panjang tentang wudhu. Nabi 6
mengaitkan 

^ntara 
petunjuk dan ketaatan pada kedua sahabat tersebut.

Seandainya paru sahabzt salah dalam memfatwakan tentang suatu hukum,

sementara orang-orang (generasi) setelah mereka justru benar dalam

berfatwa, berarti petunjuk didapatkan dengan cara menyelisihi mereka. Ini
saflgat mustahil.

Pembahasan kedua puluh enam: Bahwa Nabi ffi bersabda kepada

Abu Bakar dan Umar tentang pengangkatan Al-Qa'qa'bin Hakim dan Al-
Aqra'bin Habis sebagai Amir, "Kalal kalian berdua bersepakat dalam suata bal,

tentulab aku tidak nerytelisihi kalian berdaa.'D6s

Di sini Rasulullah ffi menjelaskan bahwa beliau tidak akan menyelisihi

Abu Bakat dan Umar jika keduanya bersepak^t.Bzrangsiapa berpendapat

bahwa mereka berdua bukanlah huliah beratti ia membolehkan menyelisihi

keduanya.

Sebagian dari orang-orang yang ekstrim berpendapat tidak boleh

bersandar kepada pendapat mereka berdua, akan tetapi yang wajib adalah

bersandar pada pendapat imam yang kita ikuti. Hal itu tercanrum di dalam

buku-buku mereka.

Pembahasan kedua puluh tuiuh: Bahwa Nabi ffi suatu ketika melihat

Abu Bakar dan Umar lalu bersabda, "Dila orangitu adalah telinga dan mata."

Maksudnya adalah bahwa keduanya diposisikan layaknyz telinga

untuk mendengar dan mata unruk melihat. Yaitu, bahwa mereka berdua

dalam urusan 
^gzma 

diposisikan sebagai telinga dan mata. Maka, mustahil
jika telinga dan mata ag m^ jauh dari kebenaran, sementara orang-orang

(generasi) setelah mereka berdua justru dapat menemukan kebenaran.

Pembahasan kedua puluh delapan: Diriwayatkan Abu Dawud

dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Ishaq dari Makhul, dad Ghudhaif bin
Al-Harits, dari Abu Dzarberkata, "Suatu ketika seorang pemuda lewat di
hadapan Umar,S."

965 Diriwayatkan Ahmad(4/221.N-HaitsamimengatakanddzmMsnaA<-Zaya'id(9/56)dalampembahasan
tentang manaqib, bab "keutamaan Abu Bakat dan pata Khulafaurmsyidin lainnya." Diriwayatkan pula oleh
Ahmad dan seluruhpenwtnyr tsiqat kecuali Ibnu Ghmam. Ibnu Ghanam tidak mendengar langsung dari Nabi
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Lalu Umar berkata, "Dia adalah sebaik-baik pemuda."

Lantas Abu Dzar mengikutinya. Ia pun betkata kepadartya, "Wahai

pemuda, mohonkanlah ampun bagiku." Sang pemudabetkata, "\Wahai Abu

Dzarr,bagaimana mungkin aku memohonkan amPun bagimu sedangkan

engkau adalah sahabat Rasulullah 6?"

Abu Dzarr mengatakan, "Mohonkanlah ampun bagiku." Ia meniawab,

"Tidak, ceritakanlah kepadaku ada apa sebenarnya." Abu Dzarr pun

menjelaskan, "Ketika engkau lewat di hadapan Umar, ia berkata bahwa

engkau adalah sebaik-baik pemuda, sementara aku pernah mendengat

batin1a,"D66

Nah, sungguh mustahil terjadi kesalahan dalam fa6va orang y^ng

lisannya dan hatinya telah diiadikan Allah penuh dengan kebenaran,

sementara orang-orang (generasi setelahnya) justru metaih kebenaran.

Sungguh ini mustahil.

Pembahasan kedua puluh sembilan: Dfuiwayatkan Muslim dalam

kitabnya dad hadits Aisyah W ia betkata, "Rasulullah 6 bersabda:

Diantaraunwt-umatyonglaluadaarang-orangmuhadla*.Jil<aarangmocam

itu ada di antarawnatku, dia adalahUmm.e6T

Hadits ini tercantum dalam Al-Musnad dan At-Tirmidzi juga selain

keduanya, yaitu dari hadits Abu Huraitah.e6s

Muhaddats adalah orang yang dalam hatinya disampaikan kebenaran

oleh Allah. Yakni, malaikat datang menyampaikan kebenaran dari Allah

tersebut kepadanya. Maka, sungguh mustahil jika dia dan orang-orang

(generasi) setelahnya berselisih dalam suatu hal, lantas kebenaran berada

di pihak orang-orang (generasi) setelahnya. Ini menimbulkan konsekuensi

orang lain s etelah ny a iuga tetmasuk n t h ad da ts.

966 DiriwayatlanAbuDawud(2962)dalampembahasantenangkhatai,imarah,danfai'.IbnuMaiah(108)dalam
Muqaddimah, bab "keutamaan para sahabat."

967 Diriwayatkan Muslim (23/2398) dalam pembahasan tentang keutamaan pam sahabag bab "keutamaan Umar."

968 Diriwayatkan At-Tirmidzi (3693) dalam pembahasan tentang tnanaqi\ bab "manaqib Umar bin Khattab *."
Ia berkata, "Hadits ini shahih." Ahmad (6/55), dan perkataan keduanya dari'Aisyah dan aku tidak bethenti

pada keduanya atas riwayat Abu Hurairah.
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Dengan melihat hukum setelah amirul mukminin 4S. Ini pun terjadi
jtkapada masa-masa itu terdapat sahabat. Karena masa-masa mereka mesti
terdapat kebenaran. Baik kebenaran ittt dari ucapan Umar maupun dari
ucapan sahabat lainnya.

Sungguh mustahil jika seorang amirul mukminin yang mubaddats

salah dalam mengeluarkan suatu fa6va, atau salah menghukumi sesuatu,

sementara tidak ada seorang pun sahabat yang mengeluarkan pendapat

tentangnya, lantas orang-orang (generasi) setelahnya iustru diberi taufik
untuk memperoleh kebenaran sedangkan para sahabat malah salah.

Pembahasan ketiga puluh: Diriwayatkan At-Tirmidzi dai- hadits

Bakar bin Amr dari Misyrah bin Ahan, dari Uqbah bin Amir berkata, ,,Aku

mendengar Rasulullah Sd bersabda:

Kalaulah setelohku ada nabi lagi, pastinya dia alalah Umar .

Dalam redaksi lain:

s e anlainy a aku ddak diutw kepada l<alion, tentulah lJ mar y ang diuws l<epada

kalian.

At-Tirmidzi mengatakan hadits tersebut gharib.%e

Maka, mustahil jika Umar yang digambarkan sedemikian rupa dan
orang-orang (generasi) setelahnya berselisih tentang suatu hukum hukum
ag ma,lantas Umar yang salah, sedangkan iustru orang-orang (generasi)

setelahnya yang benar.

Pembahasan ketiga puluh satu: Diriwayatkan Isma,il bin Abu
Khalid, dari Asy-Sya'bi bahwa .fit-Karranallaha lYajhab-berkata,'Tidaklah

kani pungkii, bahpa ketenangan keluar lewat lisan (Jmar.'D7o

Maka, mustahil iik^ or^trg-orang (generasai) setelahnya dikatakan lebih
benar dalam hukum-hukum Allah d6. Ini didwayatkan pula oleh Amr bin
Maimun dari Zar, dari Ali.

Pembahasan ketiga puluh dua: Diriwayatkan Washil Al-Ahdab
dari Abu Wail dari fbnu Mas'ud +S berkata, "setiap kali aku melihat Umar,

969 Didwayatkan ArTirmidzi (3686) dalam pembahasan tentang manaqib, bab "manaqib Umar bin Khattab &."
970 Diriwayattan Al-Haitsami dalmt M4ina'ATZauaid (9/70) dalam pembahasan tentang manaqib, bab "Allah

meletakkan kebenaranpada lidah dan hati Umar." "Didwayatkan Ath-ThabanidilarnAl-Alsatbdalnsalna.dnya
hasan-"
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pastilah seakan-akan di depannya ada malukat yang menuniukkan ke ialan

yangbenaL"eTl

Secara mudak, harus diakui bahwa sosok seperti ini lebih berhak atas

kebenaran dartpada orang lainyang tidak sederaiat dengannya.

Pembahasan ketiga puluh tiga: Diriwayatkan Al-lfmasy dari Syaqiq,

raberkata,"Abdullah berkata, 'Demi Allah, seandainya ilmu Umar diletakkan

pada salah satu piringan timbangan sementara ilmu seluruh penduduk bumi

diletakkan pada piringan timbangany^r'Lglunnya, niscaya ilmu Umar lebih

berat'. Aku menyebutkan hal itu kepada Ibrahim An-Nakha'i."

Ia berkata, "Abdullah berkata, 'Demi Allah, aku menghitung bahwa

LImar menguasai sembilan Pef sepuluh dari semua i1mv."te1z

Jadi, sungguhlah mustahil iika orang yang berbeda pendapat dengan

IJmar, setelah berlalunya masa P^r^ sahabat, lebih berhak atas kebenaran

dalam hal apa pun.

Pembahasan ketiga puluh emPat: Dfuiwayatkan Ibnu'Uyainah dari

Abdullah bin Abu Yazid,ia betkata,'Jika Ibnu Abbas ditanya tentang suatu

hal, dan hal tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia pun

berpendapat tentang hal itu. Namun, jika tidak ada, ia akan berpendapat

sesuai dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Jika tidak ada pendapat dzn

keduanya maka ra berpendapat berdasar pemikirannya sendiri."

Inilah sosok Ibnu Abbas. Ia terkenal sebagai sosok yang selalu

mengikuti dalil dan berlandaskan suatu hujiah, bahkan ia tidak segan berbeda

pendapat dengan beberapa sahabat senior iika memang dia memiliki dalil

yang kuat. Dia menjadikan pendapat Abu Bakar dan Umar sebagai huiiah

yang dia ambil setelah Allah dan Rasul-Nya. Dan, tidak ada seorang pun

dari sahabat yang menentaflgnya.

Pembahasan ketiga puluh lima: Dfuiwayatkan Manshw dariZa'd

bin Wahab dati Abdullah berkata, "Rasulullah ffi bersabda:

971 DiriwayatkanAth-ThabranidalamAl-Kabir(9/186)(8832).Al-HaitsamibetkatadahmMajna'Aq-Zawa'id
(9/75) dalam pembahasan tentang manaqib, bab "kekuatan kepemimpinan Umar." "Diriwayatkan Ath-

Thabtani dengan beberapa sanad, dan para perawi salah satu sanadnya adalah petawi yang shahih."

972 Dinwayztkan Ath-Thabrani dalam Al-Kabit (9/179) (8809). Al-Haitsami mengatakan da,lam Majna'47-
Zawa'itl(9 /72) dalam pembahasan tentangmanaqib, bab "ilmu'Umat" "Diriwayatkan Ath-Thabranidengan

beberapa sanad, dan para perawinya shahih, selain Asad bin Musa, dia adalah sosok yangtsiqah."
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Aku telah meridhai bagr umatku apa pun yang diridhai Ibnu Ummi 'Abd.

Demikianlah yang diriwayatkan Yahya bin Ya'la Al-Muhadbi dari

Zud dari Manshur. Dan, yang benar adalah yang dfuiwayatkan Israil dan

Sufyan dari Manshur dad Al-Qasim bin Abdurrahman dari Nabi '# yang

merupakan hadits mursal.

Tetapi diriwayatkanJa'far bin Auf dari Al-Mas'tdi danJa'far bin Amr
bin Harisy dariayahnya menuturkan:

Bahwa Nabi ffi bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud,

"Bacakanlah Al-pur'an kepadaku!" Ia berkata, "Bagaimana bisa

aku membacakannya,padahal ia diturunkan kepada engkau?"

Beliau bersabda, 'Aka senang rnendengarnla dai orang lain."

Maka ia pun memulai membaca surat An-Nisa' hingga sampai

pada bagSan: "Ma ka bagai man a ka h (keadaan orang kafi r nanti), apabi k
Kami mendatangkan sesezrang saksi (yaita rasul) dari tiap-tiap umat dan

Kani datangkan kamu (Itrluhannad) sebagai saksi atas rnereka ita (sebagai

urnatmu). " (An-Nisa': 41)

Seketika itu air mata Rasulullah,ffi bercucruan. Abdullah bin

Mas'ud pun berhenti membacakannya. Rasulullah ffi langsung

berdiri. Beliau memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi-Nya.

Lalu Beliau bersaksi dengan kesaksian atas kebenaran dan bersabda,

"Kami relaAlkb ubagaiTuban kani;Islarn sebagai agama kami; dan aku

relakan bagi kalian @apunynglbnu Unni Abd relakan bagi kalian."

Ada yang berpendapat kata-kata Ibnu Mas'ud tidak bisa dijadikan

alasan. Jika orang-orang (generasi) setelahnya menentangnya maka sama

saja memungkinkan kebenaran benda di pihak orang yang menyelisihinya.

Orangyang berpendapat demikian, berarti ia tidak merelakan bagi umat apa

pun yang direlakan Ibnu Ummi Abd. Tidak pula apa pun yang direlakan

Rasulullah riB.

Pembahasan ketiga puluh enam: Dfuiwayatkan Abu Ishak dari

Haritsah bin Mudhrib berkata, "Suaru ketika Umar i& menulis surat kepada

penduduk Kufah:
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Sungguh telah kuutus kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai

gubernur, dan kuutus Abdullah bin Mas'ud sebagai guru sekaligus

penasihat. Keduanya termasuk orang-orang pilihan di antara pxa
sahabat Rasulullah W daikalangan veteran Perang Badar. Maka,

ikutilah keduanya dan dengarkanlah pendapatnya. Sesungguhnya

aku lebih mengutamakan kalian daipadz diriku sendiri dengan

mengirimkan Abdullah.eT3

Dalam surat tersebut Umar telah memerintahkan penduduk Kufah

untuk mengikuti Ammar dan Ibnu Mas'ud. Juga untuk mendengar pendapat

keduanya.

Namun demikian, ada saja orang yang tidak menjadikan pendapat

keduanya sebagai hujjah. Dia mengatakan bahwa mengikuti keduanya

tidaklah wajib. Dan, tidak pula diwajibkan mendengar pendapat keduanya,

kecuali dalam hal-hal yang disepakati umat. Bahkan, orang seperti itu iuga

beranggapan tidak ada beda 
^nt^ra 

keduanya dan orang lain dalam hal

tersebut.

Mereka Memenuhi Janji Mereka

Pembahasan ketiga puluh tuiuh: Dikatakan oleh Ubadah bin Ash-

Shamit dan lainnya, "Kami telah melakukan perianiian dengan Rasulullah lffi

untuk mengatakan kebenaran di mana pun kami berada.Dan,kami tidaklah

takut di yalan Allah terhadap cercaan oraflg-orangyangmencerca kari."e14

Saya pun bersaksi kepada Allah bahwa mereka telah memenuhi ianii
meteka. Dan, mereka telah mengatakan kebenaran dan mengutankannya

secara tefaflg-terangan. Mereka tidaklah terpengaruh oleh cercaan orang

Iain yang mencercanya dt jalanAllah. Mereka fuga tidak menyembunyikan

sesuatu lantann takut terhadap cambukan atau pukulan tongkat, atau takut

terhadap pemimpinnya.

973 DiriwayatkanAth-ThabtanidabmAl-Ktbir(9/ 85)(8478).Al-HaitsamiberkatrdilzmMajnaAT-Zawa'id
(9 /294) tettangmanaqib, bab 'Abdullah bin Mas'ud." "Diriwayatkan Ath-Thabtani, dan para perawinya

shahih selain Haritsah, dia adalah sosok yang tsiqah."

974 DiriwayatlanAl-Buthari(7199,7200)dalzmpembahasantentanghukum,bab"bagaimanaseorangimam
dibai'at." Muslim (1709 / 41) dalam pembahasan tentang imarah, bab "wajibnya mentaati pemerintah dalm
hal yang bukan maksiat, dan haramnya taat kepada penguasa dalam hal yang betkaitan dengan maksiat"
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Sebagaimana telah diketahui, dengan memperhatikan dalam petuniuk

dan perjalanan hidup mereka, bahwa Abu Said telah menentang Marwan.

Padahal dia adalah pemimpin suatu kota. Ubadah bin Ash-Shamit juga telah

menentang Mu'awiyah padahal dia adalah seorang khalifah. Ibnu Umar
juga petnah menentang ltl-Hajiai dari pengaruh dan kekuasaannya.Iaiuga

pernah menentang Amr bin Said yang merupakan pemimpin di suatu kota.

Dan, masih banyak lagi kejadian serupa di mana mereka menentang para

pemimpin mereka jika memang para pemimpin tersebut keluar dari garis

keadilan. Mereka tidaklah takut disiksa ataupun dihukum.

Sedangkan orang-orang setelah meteka tidaklah berada pada posisi

mereka. Bahkan, kebanyakan dari mereka meninggalkan kebenaranhanya

karena takut terhadap pemimpin mereka yangzhaltm dan tidak adil. Maka,

sangadah mustahil mereka ini dekat dengan kebenaran.Justru, mereka jauh

dari karakter par:^ sahabat Rasulullah @.

Pembahasan ketiga puluh delapan: Sebuah hadits shahih

diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri:

Rasulullah ffi menaiki mimbar kemudian bersab da," SesunguhnJa senrang

harnba dibei piliban oleh Allab antara dlnia dan @a1ang ada di sisi-I'$a. Maka,

si bamba nenilib apalang ada di sisi Allab."

Mendengar itu, Abu Bakar lalu menangis dan berkata, "Akan tetapi

kami menebusmu dengan ayah ibu kami."

Kami pun kaget melihatnya menangis ketika Nabi ffi menjelaskan

tentang seorang hamba yang diberi pilihan. Terny^t^, hamba yang

diberi pilihan tersebut adalah Rasulullah ffi sendfui. Dan, adalah Abu
Bakar orang yang lebih tahu tentang itu daripada kami.

adakh Abu Bakar. Kalaulah aku boleb nenjadikan salah seorang di antara

pendudak buni ubagai khalil, niscayAbuBakarsudah kuladikan sebagai khaliL

Akan tet@iltangada adalahpersaadaraan Islarn dan fucintaan klan. Senuapinta

(tenbusan)yng ada di Mayid (I'{abawi) ditatap, kecuali pintu Aba Bakan'D15

975 Diriwayatkan Al-Bukhari (3654) dalam pembahasan tentang keutamaan pata sahabat, bab "sabda Nabi iis,

"Saddc al-abvab illa babAbi Bakar"MuslimQ3S2/2) dalam pembahasan tentangkeutamaan para sahabat, bab

"keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq .$."
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Sungguh mustahil jika dikatakan bahwa orang yang paling mengetahui

tentang Rasulultah ffi, juga paling memahami seluruh sahabatnya, tidak benar

dalam berfatwa, sementafa ofang-ofang dari masa (generasi) setelahnya,

yaitu si A dan si B, justru mengeluark^n fafrIayang benar. Orang yang tidak

menjadikan pendapat Abu Bakar sebagai hujiah, berarti ia membolehkan

bersandar p ada fadvaorang-ofang (generasi) setelahnya, bahkan menentukan

hukum 
^t^s ^p^ 

yang teriadi.lVallahu al-Musta'an.

Pembahasan ketiga puluh sembilan: Diriwayatkan Zaidah dari

'Ashim dariZrrin dari Abdullah, ia menututkan:

Ketika Rasulullah ffi wafat, kaum Anshar betkata, "Dari kami

(dicalonkan) seorang pemimpin, dan dari kalian (dicalonkan)

seorang pemimpin." Lantas Umat mendatangi mereka dan

berkata, "Bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah

ffi memerintahkan Abu Bakar unnrk mengimami orang-orang?"

Mereka menjawab, "Ya."

Umar berkata, "Maka, siapakah di antata kalian yang rela

mengutamakan (dfuinya sendiri) datrpada Abu Bakar?" Mereka

menjawab, "Kami betlindung kepada Allah dari kerelaan untuk

mengutamakan diri kami sendri daripada Abu Bakar."e76

Maka, kami katakan kepada orang-orang yang mengeluark^n fanila,

siapakah dt antankalian yangrcla mengutamakan dirinya dari Abu Bakar,

apablla dia mengeluarkan suatu fatwa lantas orang yang kalian ikuti

mengeluatkan fattva yang berbeda?

Terlebih ilka para pemimpin kalian mengatakan, "Wajib bagi kita

mengikuti orang yang mengikui agama kita, dan tidak boleh mengikuti

Abu Bakar Ash-Shiddiq"$l,."

Ya Allah, sesungguhnya kami bersaksi kepada-Mu, bahwa diri kami

tidaklah rela dengan hal itu. Dan, kami berlindung kepada-Mu dad kerelaan

dfui kami dengan hal itu.

976 Dnwaya*anAl-Buhhari(3667/3668)dilampembahasantentangkeutamaanpatasahabat,bab"sabdaNabi

b, '1-a Ktntu ntttakhidTat khalilan."
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Pembahasan keempat puluh: Sebuah hadits shahih diriwayatkan Az-
zrrhn dan Hamzrh bin Abdullah, dan zyahnya, datRasulullah 6 bercerita:

Ketil<.a tidur, aku bermimpi dibawakan segelas susu. Kemudian diknnknr
l<cpadaku,"Mitrurllah!"Akupwtmeminunvryasompaidalwgakuberwr.benar

hilmg. I-alu sis ury a kuberil<nr kepada IJ mar .

Orang-orang befiLfiya, "Bagairmana mimpi itu kautafsirkan?" Beliau

menjawab, "ffTvn.'ott

Maka, sangadah mustahil kebenaran adapada orang yang menyelisihi

fawaumar. Dan, sungguh Rasulullah 6 telah bersaksi dengan kesaksian ini.

Pembahasan keempat puluh satu: Sebuah hadits shahih yang

ditiwayatkan Abdullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas W bahwa ia telah

menyiapkan air wudhu untuk Nabi ffi. Beliau bertanya, "SiEalangnen_liapkan

ini?" Pala sahabat menjawab, "fbnu Abbas." Lalu beliau berdoa bagSnya,

'Ya Allab perdalanlab ilmt agamanla.'D78

Ikrimah menuturkan:

Rasulullah 6 mempertemukan diriku dengan Ibnu Abbas, lalu

berdoa, 'YaAlkb antgerabkankb kepadaryta ilmu bikmab."

Maka, sungguh hal yang mustahil jika sang alim dan juru bahasa

Al-Qur'an itu salah dalam berfat'wa. Terlebih, Rasulullah 6 telah berdoa

baginya dengan doa yang pasti mustaiab agxAllah memperdalam ilmunya

dan menganugerahkan kepadanya ilrnu hikmah. Tidak ada seorang pun dari

sahabat yang menentang hal ini.

Maka, bagaimana mungkin orang setelah para sahab^t datang
dengan fattxra yang berbeda dan bertent^ng n dengan fatwa mereka, lalu

menganggap kebenaran adapadadirinya, sehingga ia dan pengikutnya yakin

berhasil meraih kebenaran, sementara kebenaran dianggap jauh dari Ibnu
Abbas danpan sahabat lainnya?

977 Dntwzya:*lan Al-Bukhari (3681) dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabag bab "manaqib Umar
bin Khattab." Muslim (2391/16) tentangkeutamaanpata sahabag bab "keutamaan Umar.,'

978 Diriwyatkan Al-Bukhari fl5) dalam pembahasan tentang Ilmu, bab "sabda Nabi 6, 'YaAllah, ajarkanlab
kepadanla ALKtaD (Al-Qur'an). " Muslim (2477 /138) tentang keutamaan para sahabat, bab "keutamaan
Abdullah bin Abbas &."
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Dugaan Para Sahabat Lebih Kuat daripada Dugaan Orang Lain

Pembahasan keempat puluh dua: Ketika ada suatu persoalan,lalu

tidak ada dalil dari hadits Nabi ffi, tidak pula ada pertent^ngan di antara

para sahtbat,& ihwal persoalan itu. Sementara itu, salah seotang sahabat

mengeluarkan pendapa t dan fattyatentang Pefsoalan tersebut, namun tidak

diketahui bahwa pendapat dm faax,anya itu paling masyhur di antan para

sahabat yang lain, juga tidak diketahui mereka menyelisihi pendapat atau

fatwnyaitu, maka menurut saya:

Siapa saja yang memPerhatikan persoalan fikih, keiadian-kejadian

yang bersifat cabang (furu), merenungkan ialan menuiu hukum furu'

tersebut, juga mendalami sumber-sumbernya, dan menelusuri jalan-ialannya

dengan disiplin, pastilah mendapati bahwa sisi-sisi pendapat itu memiliki

kesamaaan. Walaupun, memaflg belum ada kesepakatan, baik dari segi

maksud secata tefsurat maupun dengan qiyas yang dapat diterima. Bahkan,

hal-hal yang tersrr^t dan qiyas tampak saling bertentangan pada sisi yang

dijadikan pijakan oleh pata muitahid, sehingga tidak lagr tampak sesuatu

yang menguatkan dugaan, apalag1 ilka para ahli fikih saling bertentangan.

Padahal, pikiran mereka adalah pikiran yang paling semPurna dan paling

berwawasan. Jika mereka saia berhenti lantaran kebingungan, tidak maiu

dan tidak pula mundur, maka persoalan tersebut tidak akan memiliki jalan

keluar yang jelas dan argumen yang pasti.

Jika dalam masalah tersebut ada satu pendapat dari kalangan sahabat

Rasulullah W -l^g notabene merupakan orang-orang dengan detajat

drgg, panutan bag1 para imam, serta generasi yang paling mengetahui

Al-Qur'an dan sunnah-maka sungguh mereka telah menyaksikan secara

langsung ptoses tunrnnya Al-Qur'an dan Sunnah, sefta meflgetahui hakikat

penafsitan keduanya.

Membandingkan arltzir^ pam sahabat dan generasi selanjutnya dalam

keilmuan sama saja dengan membandingkan mereka dalam keutamaan

dan agzma. Sungguh dugaan pal' sahabat adalah dugaan yang paling kuat.

Dugaan tersebut lebih kuat darip ada dtgaanyang diambil dari qiyas. Dugaan

tersebut tidak diragukan lagi oleh orang berakal dan lurus.
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Pendapat yang sesuai dengan pendapat mereka adalahpendapat yang

tepat, sehingga seolah tidak ada lagi pendapartIatn selain pendapat tersebut.

Jika memang suatu kejadian menuritut dugaan yang kuat, dugaan tersebut

harus bersandar pada istishab, qiyas, ilat, dilalah, dan syabah.Jrg^, dengan

melihat kaidah umum dan khusus, rnahfudq dan mutltlaq, bahkan dengan

bersandar pada sebabnyz. Tetap saia, dugaan yang didapat dan pendapat

pan sahabat yang tidak diperselisihkan adalah lebih kuat. Dibanding dugaan-

dugaan lainnya, ymrg m^yoritas bersandar pada hal-hal tersebut. Maka

dugaan yang kuat dalam hati inrlah yang penting, seperti soal perasaan dan

nurani. Bagi orang alim, hal-hal seperti itu tidaklah samar.

Sahabat Memilih Persepsi yang tidak Kita Milih
Pembahasan keempat puluh tiga. Ketika seorang sahabat

mengemukakan suatu pendapat dan menghukumi suatu hukum, atau

mengeluarkan suatu fatwa, dia memiliki persepsi dan perasaan yang
berbeda dariyangkita miliki pada umumnya. Namun, sahabat juga tetap

memiliki persepsi seperti kita. Persepsi yang khusus bagi sahabat adalah dia

mendengar langsung dari lisan Nabi ffi, ataru dair sahabat lain yang langsung

mendengar dari Rasulullah ffi.

Hal-hal yang khusus dimiliki mereka (seperti ilmu), pasti lebih banyak

danyangtampak. Setiap mereka tidaklah medwayatkan semua yang mereka

dengat. Di manakah hadits-hadits yang didengar Abu Bakar Ash-Shiddiq

+*o dan Umar Al-Faruq danpara pembesar sahabat lain?

Ash-Shiddiq meriwayatkan tidak sampai serarus hadits yangiadengar,

padahal ia selalu bersama Nabi ffi dalam setiap langkahnya. Bahkan, dia

telah bersama beliau sejak beliau diutus-bahkan sebelum diuftr5-hingga
beliau wafat. Sungguh, dia adalah orang yang paling mengetahui seluk

beluk Rasulullah &, tentangucap an, perbuatan, petun j uk, dan ialan hidup

beliau.

Begitu jr,tgapala sahabat lunnya. fuwayat hadits mereka sedikit sekali,

dibandingkan dengan 
^pa-ap^ 

yang mereka dengar langsung dari Nabi ffi,
at^tapa-apa yang mereka saksikan dan lihat langsung dari beliau. Seandainya
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mefeka meriwayatkan setiap 
^pay^flgmereka 

dengar dan yang mereka lihat,

niscaya jumiah riwayat mereka beberapa kali lipat lebih banyak daripada

jumlah irttayatAbu Hurairah, katena dia bersama Rasulullah hanya sekitar

empat tahun. Namun dengan begitu, dia telah meriwayatkan hadits dari

beliau begitu banyak jumlahnya.

Ada pendapat yang menyatakan seandainya seorang sahabat mendapati

sesuatu dari Nabi ffi tentang suatu kejadian, pastilah sudah ia riwayatkannya.

Pendapat ini adalah pendapat orang yang tidak mengetahui seiarah, karena

dalam kenyataanny^ p^t^ sahabat sangat berhati-hati dalam mefiwayatkan

sesuatu dari Rasulullah ffi.

Para sahabat memang tetap akan meniaga hadits, namun mereka

menyedikitkan rt'wayatnya, karena khawatit akan ada penambahan 
^t^lr

pengurangan saat meriwayatkan. Mereka memang selalu membicarakan

^p^-ap^yang 
mereka dengar dari Nabi 6 berkali-kilr,tapitidak mengatakan

secara langsung bahwa itu yang mereka dengar. Dan, mereka tidak

mengatakan, "Rasulullah ffi bersab da...."

Keutamaan Para Sahabat

Keutamaan yang dimaksud adalah segala hzlyang"dikhususkan" bag

mereka. Ada hal-hal yang memang iuga kita miliki, seperti penggunaan

berbagai lafaz sebagai dalil dan qiyas. Namun, tidak ditagukan lagS, pan

sahabat adalah sosok manusia yang paling baik hatinya, paling dalam

ilmunya, paling sedikit betbuat dosa, dan lebih dekat kepada kesepakatan

dalam suatu masalah ketika kita belum mendapatkan suatu kesepakatan

dzlam masalah ters ebut.

Allah mengaugerahi mereka pengkhususan dengan akal pikiran

yang jetnih, lisan yang fasih, wawasan dan ilmu yang luas, kemudahan

dalam menerima, pemahaman yang baik dan cep^t, sedikit Pertentangan

atau tidak sama sekali. Meteka iuga selalu memiliki maksud yang baik dan

ketakwaan.

Bahasa Arab telah menjadi tabiat dan watak mereka. Makna-makna

yang benar telah terpusat dalam fitrah dan akal mereka. Maka, mereka
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tidak pedu memperhatikan sanad, keadaan perawinya, ilat hadits, ataupun

jarh dan ta'lil. Tidak juga perlu memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyah.

Mereka tidak lagi memetlukan itu semua. Tidaklah dibenarkan bagi mereka

kecuali dua hal:

Pertama, Allah berfirman dan Rasulullah ffi bersabda demikian.

Kedua, artnya begini dan begitu.

Para sahabat adalah manusia yang paling senang dengan Al-Qur'an dan

Sunnah. Meteka adzlahmanusia yangpalingutama dengan dua hal tersebut.

Maka, seluruh pikiran mereka difokuskan untuk menjaga keduanya.

Kelebihan lntelegensi Para Sahabat

Allah d6 menganugerahkan berbagai kelebihan kepada pan sahabat.

Seluruh potensi mereka terkumpul untuk dua hal tersebut tadi. Kelebihan-

kelebihan ibt antxa lain potensi intelegensi mereka, tingkat kejernihan

pikiran mereka, serta tingkat kebenarannya.

Meteka juga memiliki kelebihan dalam penggunaan potensi tersebut.

Juga dalam kesempurn^anfiy^. Mereka saling membantu, dan jannguntuk

menolaknya. Mereka juga memiJiki kedekatan dengan masa kenabian, dan

mereka telah mendapat berbagu cahaya petunjuk Nabi ffi.

Keadaan kita seperti saat ini biasa saja, namun mereka memiliki banyak

kelebihan yang tidak kita miliki. Bagumana bisa kita atau orang-orang

terdahulu dari kita atau dan mereka, atau juga orang yang kita ikuti,lebih

dekat dengan kebenaran daripada para sahabat dalam masalah tertentu?

Barangsiapa berpendapat demikian, berarti ia telah menjauhkan dirinya dari

^gama 
dan cahay a':Jlmu. lYal lab a I Mus ta' an.

Andaikan Sahabat Berpendapat Salah Tentulah Tidak Ada Orang yang
Berpendapat Benar

Pembahasan keempat puluh empat: Bahwa Nabi ,ffi bersabda,

"Segolongan dai unatkr tak henti-hentinla menegakkan kebenaran.teze f,li
979 Didwayatkan Al-Bukhari (7311) dalam pembahasm dalam berpegangan pada Al-Qur'an dan sunnah, bab

"Sabda Nabi 6: "L-a taryh thaifuh nin annati qhahirin 'ah al-baqq wa htm abhl'ilni."Drtli Al-Mughirah bin
Sp'bah, dan dariJabir bin Abdullah. Muslim (156/24-f tenangiman, bab "turunnya'Isa bin Maryam sebagai

hakim yang menjalankan syari'at Nabi Muhammad 6."
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Karramallahu lVajbab wa Radbja Anhu berkata, "Bumi ini tidak akan sepi

dari onng yang menegakkan hujjahnya demi Allah agar h$iah Allah

dan penjelasan-Nya tidak dibantah." Kalau saja seorang sahabat bisa

berbuat salah dalam menentukan hukum, tentulah pada masa itu tidak

ada onngyang benar dalam hukum tersebut dan tidak ada umat lain yang

menegakkan kebenaran dalam hukum tersebut. Karena posisi mereka

antara. mendiamkan kesalahan ifu atau melakukan kesalahan itu. Maka,

tidak ada di bumi ini orang yang menegakkan hujjahnya demi Allah dan

tidak ada pula orang yang menyuruh kepada kebaikan serta melarang

kemungkaran sebelum munculnya orang terkemuka yang menegakkan

hujf ahnya, menyuruh orangberbuat kebaikan, dan melarang orang berbuat

kemunkaran. Ini sangat bertentan gan dari pen j elasan AI-Qur' an, Sunnah,

dan Ijma'.

Perintah untuk Meminta Pertolongan kepada Mereka

Pembahasan keempat puluh lima: Jika pan sahabat, atau sebagian

dari mereka, mengeluarkan sebuah pendapat, kemudian ditentang orang

yang bukan dari kalangan mereka, betarti orartg itu telah membuat suatu

yang baru dan bid'ah.

Nabi ffi bersabda, " Dan, hendaknya kalian selalu menjaga sunnahku

dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku.

Berpegang teguhlah kepadanya sekuat mungkin, hingga seperti kalian

menggigitnya dengan genham kalian. Dan, hendaknya kalian menjauhi

hat-hal yang baru (nahdatsat al-umu), karena setiap hil,yang baru adalah

bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah adalah kesesatan.""o J^di, pendapat orang-

orang (generasi) setelah para sahabatyafig bertentangan dengan mereka

merupakan hal baru yang tidak boleh diikuti.

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ikutilah (sunnah Nabi dan sahabat) dan

jatgan buat hal baru karena ap^ y^ng mereka contohkan itu sudah cukup

bagl kalian. Sebab, setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah

sesat."

980 Telah disebutkan sebelumnya, hkn. 41 9
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Ia jugz mengatakan, "Kami mengikuti SJabi) dan tidak memulai ftal
baru). Kami iuga meneladani dan tidak membuat bid'ah. Kami tidak akan

tersesat selama kami berpegang teguh pada jeiak (I.,iabi danpara sahabat)."

Ia juga berkata, "Jangan sampai kalian berbuat bid'ah. Jangan sampai

kalian bersikap ekstrim.Jangan sampai kalian mendalam-dalami suatu yang

sudah jelas. Kalian harus berpegang pada agama yang kuno (murni)."

Ia jugaberkata, "Bukanlah D aijalyang kukhawatirkah terhadap kalian,

yang kukhawatfukan terhadap kalian adalah hal-hal yang bersumber dari

para pemimpin kalian. Siapa saja yang mengalami zaman itu, hendaklah

ia mengikuaialan yang pertamal Jalan yang pertamale8r Aku pun sekarang

tetap mengikuti As-Sunnah."

Ia juga berkata,'Jangan sampai kalian membuat hal-hal yangbaru karena

hal yang terburuk adalah hal yang baru, dan setiap bid'ah adilah kesesatan."

Ia juga berkata, "Ikutilah dan jangan buat bid'ah karena engkau tidak

akan tersesat selama engkau mengikuti iejak (Irlabi danpara sahabat)."

Ibnu Abbas berkata, "Pernah dikatakan, 'Kalian harus istikamah dan

mengikuti iejak (I.{abi dan sahabat). Dan, jangan sampai kalian membuat

bid'ah'."

Sy'uraih mengatakan, "Aku hanyalah mengikuti hadits. Maka, apa pun

yang ada padaku tentang 
^p^ 

y^ng telah dilalui orang selain kalian akan

kuceritakan kepada kalian."

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, "Seandainya aku mendapati mereka-

yurupan sahabat-tidak melebihi kuku dalam berwudhu, niscaya aku tidak

melebihinya. Cukuplah suatu kaum berdos a jika perbuat artny a bertentangan

dengan perbuatan para sahabat Nabi 6."
Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Setiap kali orang membuat suatu

bid'ah pastilah ada dalil yang (membantah) bid'ah tersebut. Sementara

sunnah hanyalah dijalankan mereka yang paham bahwa menyelisihi sunnah

adalah suatu kesalahan, kebodohan,dan tindakan bedebihan. Dan, sukailah

bagi diri kalian 
^p^yangdisukai 

kaum (para sahabat)."

981 Maksudnya,jalanNabidanparasahabatitulahyanglayakuntukdiikuti.Penj.
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Umar bin Abdul Aziz iuga berkata, "Berhentilah di tempat kaum

(para sahabat) berhenti. Katakanlah 
^pa 

y^ng mereka katakan. Diamlah

sebagaimana mereka diam. Sebab, mereka diam atas dasar ilmu. Mereka

berhenti pun atas dasar pemahamanyangkritis, padahal mereka lebih kuat

dalam menyingkapnya, dan lebih berhak atas keutamaan hal itu seandainya

ada. Jtka kalian mendapatkan petuniuk maka mereka telah lebih dahulu

menerima petuniuk itu. Jika kalian berkata, 'Buadah hal baru setelah mereka',

maka yang membuat hal baru hanyalah orang yang menempuh j alan berbeda

dan sengaja membenci para sahabat. Para sahabat itu benar-benar orang

yang paling dahulu mendapatkan petunjuk. Mereka mengatakan sesuatu

sekadarnya saja. Merekz mengatakan hal yang menjadi penyejuk iiwa.

Mengurangi sesuatu di bawah (standar) paru sahabat adalah bentuk dari

sikap teledor, sementara menambahinya adalah bentuk dari sikap lancang.

Sekelompok otang teledor meneladani sahabat, sehingga hati mereka

menjadi keras. Sekelompok orang lancang melebihi sahabat, sehingga

mereka menjadi ekstrim (melampaui batas). Para sahabat berada dalam

sikap pertengahan, di antatakelompok yang teledor danyangekstrim. Sikap

mereka itu berada dalam naungan petunjuk yang lurus."

la juga mengatakan sebuah ungkapan yang selalu dipuji dan

dibicarakan Malik bin Anas danpan imam lunnya.Iaberkata, "Rasulullah

(B telah membuat beberapa sunnah bagSpara pemimpin setelahnya. Maka,

beqpegang pada sunnah-sunnah tersebut berarti memercayai Al-Qur'an serta

menyempurnakan ketaatannyadan kekuatan bag agzm nya.Tidak seorang

pun berhak untuk mengubah atau mengganinya, ataupun cenderung

kepada pendapat orang yang menyelisihinya. Barangsiapa mengikuti apa

yang telah disunnahkan kepada mereka, makaia telah mendapat petunjuk.

Dan, barangsiapa meminta pertolongan dengan sunnah tersebut, riscayara

mendapatk 
^nny^. 

Namun, barangsiapa menyelisihinya, dan mengikuti selain

ialan orang-orang mukmin, nisczyaAllah d6 memalingk^nny^ sebagaimana

mereka telah berpaling dan memasukkannya ke neraka. Itulah seburuk-

buruk tempat kembali." Ungkapan ini dijadikan Imam Asy-Syaf i argumefl

bahwa rimz' dapat dijadikan sebagai huijah.
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Asy-Sya'bi mengatakan, "Engkau harus mengikuti petuniuk-petun j uk

orang terdahulu walaupun dengan b.gto engkau akan ditolak manusia. Dan,

jangan sampai engkau mengikuti pendapat-pendapat orang lain walaupun

dengan b.grto engkau akan dielu-elukan mereka."

Iaitgamengatakan, "Apa pun pendapatpar^ sahabat Muhammad ffi
yang diceritakan kepadamu maka ambillah. Dan,apapun pendapat mereka

yang dicedtakan kepadamu maka buanglah jauh-jauh."

Al-Auza'i berkata,'"Iabahkan hatimu untuk terus mengikuti sunnah.

Berhentilah di mana pun sahabat berhenti. Ikutilah jilanorang-otang shalih

terdahulu. Karena, jika meteka bisa melalui jalan itu, maka engkau pun

dapat melaluinya. Katakanlah apa saia yang mereka katakan, serta tinggalkan

apa pun yang mereka tinggalkan. Jika hal ini adalah sebuah kebaikan yang

khusus diberikan kepada kalian maka tiada kebaikan yang disembunyikan

dari mereka untuk kalian. Mereka adalah para sahabat Rasulullah ffi yang

dipilih A[ah bagi beliau. Adalah di tengah-tengah mereka Rasulullah ffi
diutus Allah. Dalam firman-Nya, Allah menyematkan sifat mulia dalam

diri mereka:

" Mulwrnmad itu adalah utus an Allil dm or ang- or atg y ang b er s una dengarr

Dia adnlah keras terhadap orang-orangl<nfir, rcnpi berl<asih salury sesuna

merel<.a." (Al-Fath: 29)

Para Ulama Senantiasa Meniadikan Fatwa Sahabat sebagai Hujjah

Pembahasan keempat puluh enamr Para ulama di tiap masa dan

tempat menjadikan fatitra dan pendapat sahabat sebagai hujfah. Tidak ada

seorang pun di 
^fltarz- 

para ulama itu sosok manusia yang mengingkari

hat ini. Karangan-kuangan pata vlama juga disandarkan pada faava para

sahabat. Dalam berdebat, mereka selalu menjadikan fanva sahabat sebagai

bahan untuk berargumentasi.

Salah seorang ulama Madzhab Maliki mengatakan, "Orang-orang

pada setiap masa sepakat menjadikan fantra sahabat sebagai hujjah. Hal

ini terkenal dalam riwayat-riwayat, buku-buku, perdebatan, hingga hujf ah-

hujjah mereka. Mereka mencegah dtiagzr tidak berhujf ah dengan hal-hal
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yang tidak pernah disyariatkan Allah dan rasul-Nya. Jika engkau melihat

buku-buku katya ulama silaf maupun khalaf yang mengandung hukum

dan dalil, pastilah engkau mendapati di dalamnya pendapat para sahabat

difadikan dalil. Engkau pun akan mendapati itu sebagai modenya dan

hiasannya. Dan, engkau tidak akan mendapati di daLamnya ungkapan:

'Pendapat Abu Bakar dan Umar tidak dapat menjadi hujjah', atau

ungkapan: 'Pendapat pan sahabat Rasulullah ffi dm fa*xta-fanva mereka

tidak dijadikan hujjah'. Dan, tidak pula apa pun yang mengarahkepada

hal-hal iru. Bagaimana bisa seorang alim enak hati untuk mendahulukan

pendapat orang lain daripada pendapat ora;flg (sahabat) yang sesuai

dengan Allah tk dalam hukum-hukum; yang berkata dan mengeluarkan

fatwa dengan disaksikan Rasulullah W, dan diturunkan Al-Qur'an sezuai

dengan 
^pa 

y^ng mereka katakan, baik secara lafal maupun makna?

Sedangkan orang (generasi) setelahnya tidak memiliki derajat seperti itu
dan tidak pula mendekatinya. Bagxmana bisa seseorang berpikir bahwa

dugaan yang didasarkan pada pendapat-pendapat orang-orang pada

generasi baru lebih kuat dadpada dugaan yang didasarkan pada fadva-

fatx,a orang-orang terdahulu (sahabat)? Mereka menyaksikan langsung

proses rurunnya wahyu. Mereka juga memahami penafsitannya. Bahkan,

wahyu itu diturunkan di tengah-tengah mereka. Atau diturunkan kepada

Rasulullah ffi ketika beliau sedanga berada di tengah-tengah mereka."

Jabir berkata, "Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah ffi dan beliau

memahami penafsirannya.Maka, segala hal yang beliau kerjakan berdasar

AI-Qur'an itu, kita pun mengerjakannya."

Hadits tentang Haji Wada' menjadi landasan para sahabat unruk

mengetahui maksud firman Allah. Mereka menyaksikan perbuatan dan

petuniuk Rasulullah &. Karcna,dengan inrlah beliau menjelaskan Al-Qur'an
secara rinci dan menafsirkannya. Maka,bagumanamungkin seseorang dad

umat setelah generasi sahabat merasa lebih benar daripada parz sahabat

dalam suatu hal? Ini jelas-jelas mustahil.
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Pendapat Para Sahabat tentang Tafsir Al-Qur'an

Jika ada yang bertanya, "Pembahasan tadi hanyalah menjelaskan

berbagai pendapat para sahabat tentang hukum kejadian-kejadtan. Lantas,

bagumana pendapat kalian tentang pendapat para sahabat tentang tafsir

Al-Qur'an? Apakah pendapat-pendapat itu dapat dijadikan landasan hujjah

yang wajib diikuti?"

Ada yang berpendapat penafsiran para sahabat terhadap Al-Qur'an
lebih benar daripada penafsiran orang-orang setelah mereka. Beberapa

ulama meyakini hukum tafsr pan sahabat adalah marft/'.

Abu Abdillah Al-Hakim mengatakan dalam l<ttab Al-Mastadrak,

"Hukum tafsir sahabat menurut kami adalah marfu',yaitu ketika penafsitan

itu dijadikan sebagai landasan hukum dan hujjah, bukan ketika sebagai

pendapat pribadi tentang suatu ayat. Ketika itu pendapat pribadi maka

bisa kami sanggah dengan mengatakan, 'Perkataan ini adalah perkataan

Rasulullah W', ata:u,'Rasulullah ffi bersabda...'."

Ada juga pandangan lain. Yaitu bahwa hukum marfu'di sini berarti

bahwa Rasulullah ffi telah menjelaskan kepada mereka makna dadAl-Qur'an
dan menafsfukannya kepada mereka. Sebagaiman 

^ 
y^ngtelah digambatkan

Allah berfirman "agar engkau menerangkan kepada unat manusia @ayng telab

diturunkan kepada nereka...." (An-Nahl: 44) Maka, beliau menjelaskan Al-

Qur'an kepada mereka dengan penjelasan yanglengkap dan komprehensif.

Jika salah seorang dari sahabat mengalami kesulitan dalam memahami

suatu makna ma.ka ia pun langsung menanyakannya kepada beliau. Lalu

beliau membedkan pen jelasan.

Sebagaimana Ash-Shiddiq bertanya kepada beliau tentang firman-
Nya: "Barangsiapa mengejakan kejahatan, niscala akan diberi perubalasan dmgan

k/ahatan itil..." (Atr,-l{isa': 123) Lalu beliau pun menjelaskan maksudnya.

Juga ketika para sahabat bertanya kepada beliau tentang firman-Nya:

"Orang-oranglang berinan dan tidak mencampur adakkan inan mereka dengan

keqbalinan (yirik)." (Al-An'am: 82) Lalu beliau pun menjelaskan kepada

mereka akan maknanya.
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JugatatkilaUmmu Salamah bertanya kepada beliau tentang firman-Nya:

."..maka dia akan dipeik:a denganpeneilesaan (bisab)-yangnudab. "(Al-Insyiqaq:

8) Maka, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengany' emeriksaan (usab)

datam ayat inr zdalah dipaparkannya amil perbuatan selama di dunia.

Ketika Umar bertany a tentang kalalahe82, beliau menielaskannya dengan

ayat shaf yang terdapat dalam akhir surat. Riwayat yang menggambarkan

bagaimana para sahab^tbertanya kepada Rasulullah iumlahnya sangat

banyak.

Jtka para sahabat menjelaskan kepada kita tentang tafsir Al-Qur'an,

terkadang mereka meriwayatkan tafsir itu dari sabda Nabi dan terkadang

dengan makna yang tersitat dalam sabdanya. Sedangkan 
^y^t-^yat 

y^fig

mereka tafsirkan dengan menggunakan pendapat mereka sendid, maka

hal itu termasuk dalam kategori riwayt bil-ma'na.e83 Sebagaimana mereka

meriwayatkan sunnah dengan lafaznya dan terkadang hanya dengan

maknanya. Inilah yang merupakan cara terbaik. lYallabu a'lan.

Ada orang yang mendapati sebagian sahabat menafsirkan suatu ayat,

Ialu tafsir mereka itu bertentangan dengan hadits nafu' yang s habi h. Contoh

kasus semacam ini sangat banyak jumlahnya, seperti tafsir Ibnu Mas'ud

tentang dukhan. Menurutnya, dhrkban adala.h bekas dari rasa lapar yang

sangat berat dan paceklik.esa Padahal, menrrut hadits shahih, yang dimaksud

dengan dukhan adalah asap yang datang sebelum teriadinya Hari Kiamat.

D ukhan lnmerupakan tanda-tanda permulaan kiamat, yang datangbersama

hewan, Daijal, serta terbitnya matahai dairBa:z;t.ess

Umar bin Khattab menafsirkan Lyati 'Tempatkanlah mereka (para istri)

di mana engkaa bertenpat tingal menurat ktmampuanmtt " (Ath-Thalaq: 6)

Menurut lJmar,para ishiyang dimaksud dalam 
^y^tffritdoJahistri 

yang

ditalak ba'in ataupun raj'i.Dia mengatakan,"Klta tidak akan meninggalkan

982 Salah satu istilah dalam ilmu wris. Peni .

983 Nwayt bil nakna secara har6ah beratti "meriwayatkan dengan makna." Artinya, mereka mendapatkan

penjelasan dari Rasulullah e dan mereka memahami penjelasan tersebut. Kemudian, apa yang mereka pahami

itu meteka sampaikan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Pen.

984 Diriwayatkan Al-Bukhari (4821) dalam pembahasan tentang tafsk,bab 'Yagbya ar-nas hadqa 'adqabm alin."
(Ad-Dukhan:11)

985 Diriwayatkan Muslim Q947 /128) dalam pembahasan tentang 6tnah dan tanda-tanda ki^m t: BaqirJat nin

Ahaadiits Ad-Dajjaal.
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kitab Tirhan kita karena ucapan seorang perempuafl." Padahal, ada hadits

shahih tentang talaq ba'in yang bertentarrgafl dengan tafsir ini.e86

A[ bin Abi Thatib Karranallabu lY@habu |uga menafsirkan firman-Nya:

"Orang-oranglang meningal dunia di antaranu dengan meningalkan isteri-istei

(bendaklab para isteri itu) menanguhkan diirya (ber-'iddah) enpat bulan sepllub

hari." (AJ-Baqara,lr:234)

Menurut AIi, kata isti-istri dalam ayat rni adalah istd dalam arti

umum, mencakup istri yang hamil dan juga istri yang tidak hamil. Lalu ia

mengatakan, "'Wanita tetsebut hendaknya ber-'iddah dengan masa yang

terlama,"eg7 padahal hadits shahih menjelaskan hal yang bertentangan

dengan tafsit ini.e88

Ibnu Mas'ud menafsirkan firman Allah'M: ."..dan ibu-iba isteriru (nertua),

anak-anak dalampenelibaraannu dai isteriyngtelah kama canpuri..."

(An-Nisa':23) Menurutnya, ibu mertua tidak diharamkan untuk dinikahi,

selama si lakiJaki belum melakukan hubungan badan dengan istrinya (yaitu

anak ibu-meuua). Sementara pendapat yang benar bertentangan dengan

pendapat Ibnu Mas'ud ini. Pend^paty^ng shahih mengatakan, bahwa ibu

merhla hanmdinikahi hanyakarena si laki-laki telah mengadakan akad nikah

dengan istrinya. Keharaman ini merujuk pada firman Allah: ."*dafl iba-ibu

isteinu (nenaa), anak-anak isteimulang dalan pemeliharaanmu dari isteilang telah

kamu campari..." Pendapat terakhir ini adalah pendapat mayoritas sahabat.

Ibnu Abbas menafsirkan kata as-slill sebagai sekretaris Nabi ffi.
P erny ataan Ibnu Abbas ini didas ark an at^s dugaan saja. Y ang benar, a* s/ i I I
berarti lenbaranlangditillis. Adapun huruf lam dtdalam kata tersebut @ahasa

Arab) sama seperti dalam firman Allah:

"..dan lbrahim rnenbaringkan anakn1a ataspelipisrya. " (Ash-Shaffae 103)

986 Didwayatkan Muslim (1480/37) dalam pembahasan tentang talaq, bab: "istri yang ditalaq tiga tidak bethak
mendapatkan nafkah."

987 Lrhzt:Al-Jani' liAhkanAl-Qrr'aa Al-Qutthubi (3/ 175), Datul Hadits
988 Diriwayatkan A.l-Bukhari (4532) dalam pembahasan tentang tafsir, bab "Orangtrargyargmeningal dtmia di ailmamt

dengan nmingalkan i$eri-itten...." (N-Baqamh: 234). Muslim (1484/56) dalam pembahasan tentang talaq.

y,;)\|ffttfi-tX1
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Sebagaimana pula dikatakan penyair:

Maka ia nati terjatab, atas kedua tangan dan mulutnla

Yaitu, tafsir yang benar tentang as-s/ill zdalah, (pada Haril{tamat) langit

akan dilipat laksana kitab (lembaranyang ditulis) iuga diliPat.

Contoh kasus seperti ini banyak jumlahnya.Lantas,bagasmana tafst

pan sahabat dianggap sebagai hujiah yang memiliki kualitas nafu?

Jawabannya: Ihwal tafsir sahabat sama seperti ihwal fat'wa mereka.

Gambaran persoalan tentang masalah tafst pan sahabat iuga sama seperti

gambarun persoalan tentang fawa mereka, yarttt dalam persoalan itu

tidak terdapat nas yang bertentangan dengan tafskf fat:wa sahabat; atau

pendapatnya tentang suatu ayat tidak diperselisihkan sahabat yang lain, baik

tafsr yangdisampaikannya itu dikenal luas maupun tidak. Contoh-contoh

kasus yang disebutkan tadi minus dua hal ini. Sama seperti ketika zda sahabat

yang meriwaya*an fawa yang bertentafig n dengan nas, sehingga P^ta

sahabat pun saling berselisih tentangnya.

Ada yang berkata, "Kalaulah pendapat seorang sahabat meniadi landasan

hujiah, maka dia tidaktah salah, dan dra teriaga dari kesalahan tersebut; agar

hujjah berdasar atas pendapatty^. Jika dia mengeluarkan fa*va atau tafsir

yang benar pada suatu waktu, dan juga mengeluarkarr fadva atau tafsir yang

salah pada waktu lain, maka bagumana kalian bisa mengatakan bahwa fat'wa

tertentu atau tafsir tertentu adalah benar? Karena, memang tidak ada dalil

yang membahas masalah itu, selain dari pendapatnya sendiri, sementara

pendapatnya pun terbagi-bagi. Lalu, apa dill, yang menunjukkan bahwa

pendapat tertentu itu bagian dari dua macam masalah dan sangat diperlukan? "

Jawabannya: Alasan-al^san yang dipaparkan tzdi hanya menunjukkan

terbatasnya kebenaran pendapat sahabat dalam suatu kejadian saia; dan

mustahil 
^p^yang 

dikatakan para sahabat tentang tafsit salah semuanya,

sementara sahabat yang lainnya menyimpan tafsir yang benar dan diam saia

tanpa menyampaikan tafsir yang benar itu. Terkait persoalan ini, sebagian

sahabat tentu telah menyampaikan tafsir yang benar. Adalah tidak mungkin,

dilam suatu masa tidak dijumpai seorang sahabat pun yang menyampaikan

tlanii,,9iql; t"lr,qlEu Tanttl Pac"/^//al 707



tafsir yang benar. Dengan kerangka pikir ini, perfly^t^an di atas dijawab:

Jika pendapat sahabat dijadikan hujjah, tennrlah tidak boleh ia melakukan

kesalahan. Namun, bukanlah pendapatnya semata yang menjadi hujjah,

melainkan harus dikaitkan pula dengan qainah-qariruh lain yang tadi telah

disebutkan.e8e

Para Sahabat adalah Pemimpin Para Ulama

Para sahabat merupakan orang terkemuka di kalangan umat. Mereka

adalah pemimpin dan panglima bagi umat. Maka mereka |uga adalah

pemimpin kalangan para ulama dan mufti.

Al-Laits mengatakan, dari Mujahid, "Par^ ulama adalah sahabat

Muhammad iiF."

Sa'id bin Qatadah berkata tentang firman Allah tffi: 'Dan orang-orang

.yangdibei ilnu (Ahli Kitab) berpendapat babwa diturankan kepadana

dari Tabanna itu lahlang benar. " (Saba' t 6) Ia berkat a,'\angdimaksud adalah

palz sahabat Muhammad W."

Yazid bin Amir mengatakan, "Seseorang berkata kepada Mu'adz bin

Jabal sesaat sebelum ia meninggal, 'Wahai Abu Abdurrahman,berilah kami

wasiat!'

Iaberkata, 'Dudukkanlah aku, sesungguhnya ilmu dan iman memiliki

tempat, yait:u pada orang yang mencari dan memperhatikannya.' Ia
mengatakan itu sebanyak tiga kali. 'Carilah ilmu dari empat orang, yaitu

'Uwaimit bin Abu Darda', Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan

Abdullah bin Salam."'

Malik bin Yukhamir mengatakan,"Padadetik-detik terakhir menjelang

kematian Mu'adz, aku menangis. Ia befianya,'Apa yang membuatmu

menangis?'

Aku jawab, 'Demi Allah, tidaklah aku menangis lantaran musibah

duniaud yang menimpa dirimu. Akan tetapi, aku menangis karena ilmu dan

iman yang telah aku pelajan darimu.'

989 Ihn At-Mwaqqi'in (4 / 156-199).
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La)u ta berkata, 'sesungguhnya ilmu dan iman, keduanya memiliki

tempat. Yaitu pada or^ng yang mencari dan memperhatikan keduanya.

Carilah ilmu dari empat orang."

Lalu, Mu'adz menyebut nama empat orang tersebut. Kemudian berkata,

Jika mereka berempat merasa tidak mampu, maka pasti seluruh penduduk

di bumi ini lebih tidak mampu. Maka hendaknya engkau belaiar kepada

Guru-nya lbrahim." Tidaklah datang kepadaku suatu masalah yang aku tidak

mampu mengatasinya kecuali aku katakan, "Wahai Gutu-nya Ibrahiml"eeo

Abu Bakar bin 'Iyash dari Al-Amasy dari Abu Ishaq berkata, "Abdullah

betkata, 'Ulama di muka bumi ini ada iga. Seorang ada di Syam, seorang

lainnya ada di Kufah, dan yang latnnya ada di Madinah. Adapun dua orang

yang pertamabertanyz kepada yang ada di Madinah. Sedangkan yang ada

di Madinah tidak bertanya apa pun kepada keduanya."

Asy-Sya'bi berkata, "Ada tiga orang yang saling meminta fatrva satu

sama lain. Mereka adalah Umar, Abdullah, danZatdbin Tsabit.Jugaada (tga

orang lrg) yutg meminta fatwa sanr sama lain. Mereka itu adalah Aii, Ubay

bin Ka'ab, dan Abu Musa Al-Asy'ati."

Asy-Syaibani berkata, "Aku bettanya kepada Asy-Sya'bi, 'Apakah Abu

Musa juga termasuk?'

Asy-Sya'bi meniawab, Betapaia sangat alim!"

Aku b er tany a lag, "B agaimana halay a dengan Muadz ?'

Asy-Sya'bi menjawab,'Dia telah wafat sebelumnya."

Abu Al-Bukhturi berkata, "seseorang bertanya kepada AIi bin Abi

Thalib, 'Kami mendengar cerita tentangpaLr^ sahabat Rasulullah ffi.'

Ali betany a, "T entang siapa?'

Ia menjawab, 'Tentang Abdullah bin Mas'ud.'

Ali menjelaskan, 'Ia adalah orang yang memahami Al-Qur'an, mengerti

sunnah itu saja.'

Ia benanya lagi,'Kami juga dijelaskan tentang Htdzaifah.'

990 Yang dimaksud dengan Guru Ibrahim adalah Allah. Peni.
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Ali menjawab,'Ia adalah orang yang paling tahu tentang orang-orang

munafiq dari kalangan sahabat Nabi 6.'
Iabertanya, "Lalu Abu Dzar?"

Ali menjawab, 'Sosok yang penuh ilmu.'

Meteka bertanya lagi, 'Kalau Ammar?'

Ali menjawab, 'Seorang mukmin yang pelupa. Tetapi jika kali
mengingatkannya sesuatu, ia langsung mengingatnya. Allah telah menjadikan

keimanannya mendarah drgrg.Tidak ada tempat sedikitpun untuk dosa.'

Iabertanya lagi, 'Kalau Abu Musa?'

Ali menjawab, 'Ia tenggelam dalam ilmu.'

Mereka bertanya lagi, 'Kalau Salman?'

Ali menjawab, 'Menguasai ilmu dari awal hirgg^ akhir. Ia adalah laut

yangtak akan pernah habis urnya.Impian ahlul bait.'

Mereka berkata, 'Kami juga diceritakan tentang dirimu wahai amhul
mukminin.'

Ali berkata, 'Itukah yang kalian inginkan. Sesungguhnya jika aku

dimintakan sesuatu, aku akan berikan. Dan jika aku terdiam, berarti aku

telah membuat hal yang baru."

Muslim berkata dari Masruq, "Aku mendekati para sahabat Muhammad

6. Lalu aku mendapati ilmu mereka terbatas pada enam orang, yaitu Al!
Abdullah, Umar, Z^tdblr:, Tsabit, Abu Darda', dan Ubay bin Ka'ab. Lalu

aku mendekati keenam sahabat tersebut. Lalu aku mendapati ilmu mereka

tetbatas pada Ali dan Abdullah."

Masruq juga berkata, "Aku bergaul bersama para sahabat Muhammad

,ffi. Sesungguhnya mereka bagaikan kolam. Ada kolam yang bisa membed

minum satu orang musafir saja. Ada kolam yang bisa memberi minum dua

orang. Ada juga yang bisa memberi minum sepuluh orang. Dan ada pula

sebuah kolam yangilka seluruh penduduk di bumi ini turun ke dalamnya,

kolam itu bisa membuat mereka puas. Sesungguhnya Abdullah adalah

seperti kolam tersebut."
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Asy-Sya'bi berkata, 'Jika seluruh manusia berselisih tentang suatu

perkara, maka ambillah apa yang dikatakan Umar."

Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya aku telah menghitung kapasitas

keilmuan Umar. Ia telah menguasai sembilan per sepuluh ilmu."

\a itga berkata, "Kalaulah ilmu Umar diletakkan di atas piringan

timbangan, dan ilmu seluruh penduduk bumi diletakkan di atas piringan

yang lainnya. Niscaya ilmu Umar lebih berat."

Hudzaifah berkata, "Ilmu umat manusia dibanding ilmu Umar seperti

debu dalam gua yarrg besar."

Asy-Sya'bi mengatakan, "Hakim-hakim bagi umat ini adalah Umar,

A11,Z d, dan Abu Musa."

Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Sesungguhnya Umar ber-ta'awudz

jika ada masalah yang sulit yang tidak mampu diselesaikan Abu Hasan."

Rasulullah ffi bersaksi bagi Abdulah bin Mas'ud bahwa ia adalah

guru bagt orang-orang berilmu.eer Lalu beliau memulai dengan sabdanya,

"Pelajarilah Al-Qur'an dari empat or^ng,Ibnu Ummi Abd, Ubay bin Ka'ab,

Salim Maula Abi Hudzufah, dan Mu'adz binJabal."ee2

Dikisahkan pula ketika penduduk Kufah mendatangi Umat, dia pun

mengizinkan mereka. Dan dia mengizinkan penduduk Syam terlebih dahulu

dari pzdamereka. Mereka pun bertanya,"WahaiAmLul mukminin, kenapa

engkau mendahulukan penduduk Syam dairipada kami?" Dia menjawab,

"Wahai penduduk Kufah, apakah kalian betsedih iika aku mendahulukan

penduduk Syam daripada kalian lantaran mereka datang dari tempat yang

iauh. Sedangkan aku lebih mengutamakan kalian lantannlbnu Ummi Abd."

Aqabah bin Amru mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang

yang lebih mengetahui apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad

demikian, sesungguhnya dia mendengar ketika kita tidak mendengar. Dan

dia masuk ketika kita tidak masuk."

99 1 Didwayatkan oleh: Ahmad (1 /379). Ahmad Syakir (3598) betkata, "sanadnya shahih."

992 Diriwayatkan oleh: Al-Bukhari (3760) dalam pembahasan tentang keutamaan pam sahabat, bab "manaqib

Abdullah bin Mas'ud &." Muslim Q464/ 116) dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab

"keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan ibunya."
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Abdullah berkata, 'Tidaklah ditutunkan satu sruat pun dari Al-Qut'an

kecuali aku mengetahui tentang apa sutat itu turun. Andaikan aku tahu

bahwa adr otarrgyang lebih mengetahui tentang Al-Qut'an daripada aku,

dan kebetadaannya bisa dijangkau dengan naik unta, niscaya aku akan

mendatanginya."

Zad bn Wahab berkata, "Aku duduk betsama Umar. Kemudian

ia mendekat kepada Umar. Lalu menelungkupkan badan. Ia berbrcan

kepadanya tentang sesuatu kemudian pergi. Setelah inr Umar berkata, "Ia
adalah sosok yang penuh ilmu."

Al-lfmasy dari Ibrahim berkata,"Bahwa tidaklah s m^afitar^perkataan

Umar dan Abdullah jika bersepakat. Jika mereka berdua berselisih maka

perkataan Abdullah yang lebih dipandang. Karena tutur katanya lebih halus."

Dalam suatu majlis yang aku ikuti, Abu Musa berkata, "Abdullah lebih

terpercay^ bagiku dalam mengerjakan sunnah."

Abdullah bin Baridah berkata tentang firman Allah ffi "Sampai apabrla

meteka keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang yang telah diberi

ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah yang dikatakannya

tadl?" laberkata,"Ia adalah Abdullah bin Mas'ud."

Dikatakan kepada Masruq, "Sesungguhnya Aisyah sangat bagus dalam

ilmu Faraidh." la berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah melihat orang-

orang berilmu dari kalangan sahabat Rasulullah ffi betanya kepadanya

tentang Faraidh."

Abu Musa berkata, "Tidaklah satu hadits pun yang kami dapatkan

yang samar bagSpan sahabat Muhammad ffi. Maka kami tanyakan hadits

tetsebut kepada Aisyah, kecuali kami mend^p^tiny^ memahami hadits

tersebut.

Ibnu Sirin berkata, "Mereka melihat bahwa orang yang paling banyak

tahu tentang tata cara ibadah di antara mereka adalah Utsman bin Affan,

kemudian Ibnu Umar setelahnya."

Syahr bin Hausyib betkata, "Sesungguhflyapara sahabat Muhammad

ffi jikasedangberbicara satu sama lain, dan di arrtzt^mereka Mu'adz. Maka
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mereka semua memandangnyz karefl kewibawaannya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Abu Dzar merupakan suatu wadah yang

penuh dengan ilmu, namun ia j:uga yang paling bakhil ilmu. Tidak akan

keluar dari ditinya suatu ilmu apa Pun hingga ia meninggal."

Masruq berkata, "Aku datang ke kota Madinah, lalu aku mendapati

Zaidbin Tsabit termasuk orang-orang yang kokoh dalam keilmuan."

Dari Abu Tamimah, Al-Jariti berkata, "Kami datang ke kota Syam.

Ternyatz sekelompok manusia berkumpul. Mereka mengelilingi seorang

laki-laki. Dia berkata, "Aku befianya siapa ini?" Mereka menjawab, "Ini

adalahorang yang paling memahami ilmu diantaramereka yang tersisa dari

sahabat Nabi ffi. Ini adalah Amru Al-Bikali."

Sa'id betkata, "Ibnu Abbas berkata ketika ia berada dr makam Zud

bin Tsabit. "Beginilah petginya ilmu."

Setiap kali disebut nama Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Maimun bin

Mahran berkata, "Ibnu Umar adalah yang paling bertakwa di antan

keduanya. Dan Ibnu Abbas adalah yang paling alim di 
^ttara 

keduanya."

la iuga berkata, "Aku tidak melihat ada orang yang lebih dalam

pengetahuannya melebihi Ibnu Umar. Dan tidak ada yang lebih alim dari

Ibnu Abbas."

Ibnu Sirin berkata, "Ya Allah, tetapkanlah padaku 
^p^-ap^yangengkau

tetapkan pada diri Ibnu Umar, karena aku ingin mengikutinya."

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah ffi mengumpulkanku, lalu bersabda,

'Ya Allah, aiarkznlahia ilmu hikmah."'

la juga berkata, "Rasulullah 6 berdoa untukku lalu mengusap ubun-

ubunku, lalu bersabda, 'Ya Allah, aiarkanlah ia ilmu hikmah dan tafsit AI-

Qur'an."'

Ketika IbnuAbbas wafat Muhammad bin Al-Hanifryahberkata, "Ielah

wafat orang yang shalih dan alim di antxz umat ifli."

Berkata Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah, "Aku tidak melih^tor^ig

yang lebih mengetahui sunnah, juga yang lebih kuat argumennya, dan taiam

perhatiannya seperti Ibnu Abbas."
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Umar bin Al-Khathab mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Telah datang

seseorang yang cerdik dalam menangani permasalahan hukum. Engkau

diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan dan masalrh y^g sejenisnya."

Atha' bin Abi Rabah berkata, "Aku tidak melihat suatu majlis yang lebih

mulia, lebih banyak ilmunya, dan lebih agung danpada majelis Ibnu Abbas.

Di dalamnyabanyakulama fikih, orang-orang yang mendalami Al-Qur'an,

sefi^par:a ahli syair yang mendapatkan sumber ilmu yang luas darinya."

Ibnu Abbas berkata, "UmaLr bin Al-Khathab dan iugapara pembesar

kalangan sahabat Rasulullah 6 bertanya kepadaku."

Ibnu Mas'ud berkata, "Jlka saia Ibnu Abbas menemukan orang

terpandai di antara kami, niscaya kami semua tidak mampu mencapai

sepersepuluh ilmunya."

Makhul berkata, "Ibnu Abbas ditanya, "Bagaimana engkau bisa

mendapat ilmu ini?" Ia menjawab, "Dengan lisan yang selalu bertanya dan

hati yang selalu berfikir."

Mujahid berkata, "Ibnu Abbas disebut sebagai laut,lantaran ilmunya

yangbanyak." Thawus berkata, "Aku mengetahui sekitar lima puluh dari

sahabat Rasulullah t&. Jika Ibnu Abbas menyebut sesuatu, lalu mereka

menentangnya. Maka pertentangan itu bedanjut pada mereka hingga dia

yang memutuskan bagi mereka."

Dikatakan kepada Thawus, "Engkau mengetahui para sahabat

Muhammad ffi, kemudian pengetahuan engkau terhenti hingga Ibnu Abbas."

Iaberkata, "Aku mengetahui tufuh puluh sahabat Muhammad ffi. Apabila

mereka saling mempertahankan pendapat tentang sesuatu, mereka akan

berhenti pada pendapat Ibnu Abbas."

Ibnu Abi Najih berkata, "Para sahabat Ibnu Abbas berkata, "Ibnu

Abbas tebih alim danpada lJmar, Ali, dan iuga Abdullah. Sahabat Ibnu

Abbas itu menyebutkan nama sejumlah onng, dan datanglah orang-orang

itu. Setiap orang dr antan mereka memiliki ilmu dalam bidangnya yang

tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, Ibnu Abbas memiliki semua ilmu

yang dikuasai oleh masing-masing orang itu."
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Al-lt'masy berkata, 'Jika aku melihat Ibnu Abbas, aku berkata, 'Dia

adalahmanusia yang paling bagus.'Jika ia berbicara, aku betkata, 'Dia adalah

manusia yang paling fasih.'Jika ia menyampaikan sesuatu, aku berkata, 'Dia

adalah manusia yang paiing alim."'

Mujahid berkata, 'Jika Ibnu Abbas menafsfukan sesuatu, aku melihat

adanya cahaya."

Asy-Sya'bi berkata, "Siapa yaflg senang untuk mengambil sandaran

dalam petmasalahan hukum, hendaknya ia mengambil dari perkat^anUmar."

Mujahid berkata,"Jikamanusia berselisih dalam suatu hal, maka lihadah

^p^yangdiperbuat 
Umat dan ambillah itu."

Ibnu Al-Musayyib berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih alim

setelah Rasulullah W dart Umar bin Al-Khathab."

Ia i:uga berkata, "Abdullah berkata, 'Andaikan manusia betjalan di

sebuah lembah dan bukit. Dan Umar be!ilan di lembah dan bukit yang

lain. Niscayaakuakanberjalan pada lembah dan bukit yang dilewati Umar."

Sebagian kaum tabi'in berkata, "Aku melihatUma4maka (aku meihat)

para fuqahabag1nya sepetti anak-anak kecil. Dia menjadi tirgs melebihi

mereka dalam fikih dan ilmunya."

Muhammad binJarir mengatakan, "Tidak seorang pun yang memiliki

para sahabat yang dikenal, kemudian menuliskan fatwa-faavanya dan

madzhab-madzhabnyz dalam fikih melainkan Ibnu Mas'ud. Di mana dia

meninggalkan madzhabnya dan pendapatnya, untuk mengikuti pendapat

Umar. Ia pun tidak menentangnya dalam suatu hal apa pun dari madzhab

Umar. Ia juga kembali dari pendapatnya kepada pendapat Umar.

Asy-Sya'bi mengatakan, "Abdullah tidak melakukan qunut." laberkata,

"Andaikan Umar melakukan qunut, niscaya Abdullah akan melakukan

qunut itgzJ'

Di antaru para mufti adzlah Utsman bin Affan. Ibnu Jarir berkata,

"Hanya sajaia tidak memiliki sahabat-sahabat yang dikenal. Sehingga para

muballigh fadva, mzdzhab, dan hukum-hukum agama dari Umar lebih

banyak danpada para muballigh dan pengikut dari Utsman."

tlanii &tal; toluylEu fanll,l Paao/ofla,l 715



Adapun Ali bin Abi Thatib Alaihissalam, berbagai hukum danfadvanya

tersebar luas. Akan tetapi Allah memerangi golongan Syr'uh. Karcnamereka

telah merusak kebanyakan ilmunya dengan dusta atas diri Ali. Oleh karena

kalian akan mendapatkan ahli hadits dari ahli shahih tidak bersandar pada

haditsnya dan tidak pula pada fatwanya. Kecuali bebetapa yang memang

masih di jalan ahlul bait bzglnya. Dr antara sahabat Abdullah bin Mas'ud

adalah Ubaidah As-Salmani, Syarih, Abu \Wa'il, dan lainnya.

Sesungguhnya Ali i$; sempat mengeluh karena tidak adanya penerus

ilmunya yang telah dibawanya. Sebagaiman a yangiakatakan, "Sesungguhnya

di sini akan terdapat ilmu, jika aku mendapati para penerus ilmu."

Aiarun ag m ,6kih, dan ilmu tersebar luas di kalangan umat dari para

sahabat dari Ibnu Mas'ud, Zaudb:.r;, Tsabit, Abdullah bin Umar, Abdullah

bin Abbas. Manusia mengetahui hal-hal tersebut di atas dari mereka, para

sahabat keempat orang tersebut.

Adapun penduduk Madinah mendapatkan ilmu dari pala sahabat Zud

bin Tsabit dan Abdullah bin Umar.

Sedangkan penduduk Makkah mendapatkan ilmu dari para sahabat

Abdullah bin Abbas.

Penduduk Irak mendapatkan ilmu dari para sahabat Abdullah bin

Mas'ud.

Ibnu Jarir berkata, "Telah dikatakan, 'Sesungguhnya Ibnu Umar dan

kelompok manusia yang hidup setelahnya di Madinah dari kalangan sahabat

Rasulullah ffi, mengeluarkan fat'wa dengan mengikuti madzhab Zaidbin
Tsabit. Dan tidaklah mereka mengikuti 

^p^-^p^ 
yang mereka tidak hafal

dari perkataan Rasulullah W."

Ibnu Wahab berkata, "Musa bin Ali Al-Lakhmi menceritakan kepadaku

dan ayahnya bahwa Umar bin Al-Khathab berkhutbah di depan iamaah

manusia. Ia berkata, 'Barangsiapa yang ingin bertanya tentang ilmu Faraidh,

datanglah kepada Zad binTsabit. Barangsiap 
^ 

yangingin bertanya tentang

ilmu fikih, datanglah kepada Mu'adz binJabal. Dan barangsiapa yang ingin

harta, datanglah kepadaku."'
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Adapun Aisyah adaJah sosok wanita yang terdepan dalam ilmu, faraidh,

hukum-hukum, serta dalam hal-hal halal dan hanm. Pendapatnya hampir

tidak ditentang oleh orang-orang alim yang memahaminya.Dtant^ra orang-

orang yang mengikuti pendapatnya adalah Al-Qasim bin Muhammad bin

Abu Bakar yang merupakan anak saudaranya.Jrgu Urwah bn Az-Ztbau

yang merupakan anak dari saudaranya Asma'.

Masruq berkata, "Aku melih^t para pembesar di kalangan sahabat

Rasulullah ffibertanya kepada Aisyah tentang fanidh."

Urwah bn Az-Zubair berkata, 'Tidaklah aku duduk bersama seseorang

yang lebih paham tentang hukum, tidak juga tentang hadits tentang iahiliyah

datrpada Aisyah. Dan juga tidak seorang pun yang lebih indah dalam syair,

Iebih paham tentang farudh dan kedokteran daripada ditnya."ee3

llmu dan Amal Para Sahabat

Belaiat takqqi (angsung) kepada Rasulullah ffi dilakukan dengan dua

cara: dengan p erafitara dan tanpa p erantara. Cara b elaiat tanpa p erantara

dilakukan para sahabat y^ng menguasai persaingan dan perlombran, yang

telah menguasai waktu, sehingga tidak ada seorang pun setelah genetasi

mereka itu yang ingin mendahului mereka. Namun, generasi setelah sahabat

itu mengikuiialan dan penditi^np^r^ sahabat yang lurus dan kokoh.

Adapun sebaliknya, mereka yang melenceng dari jalan para sahabat

ke kanan dan ke kiri, maka itulah y^ngorangterputus dan kehilangan akal.

Hal itu membawa dirinya pada kehancuran dan kesesatan.

Tabiat baik manakah yang belum pernah mereka dahulukan? Langkah

baik apa yang belum mereka kuasai? Demi Allah, sungguh mereka telah

mendatangi sumbet air kehidup^fly^ng segar dan jernih. Merekalah yang

memperkuat sendi-sendi Islam. Mereka tidak mengikuti pendapat siapa pun

setelah mereka. Merekalah yang membuka hati orang-orang setelah mereka

dengan Al-Qur'an dan iman. Mereka membuka beberapa wilayah lewat
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jihad perang dengan pedang dan tombak. Mereka menyampaikan kepada

pantabl,tn segala hal yang merckapelaiai dari cahaya kenabian yang murni

dan asli. Sanad mereka bermula dad Nabi W, daiJibril, dan dad Tuhan

semesta alam. Inilah sanad shahih yang tertinggi.

Para sahabat betkata, "Inilah ianii Nabi kepada kami. Sungg"h ku-i
pun telah berianji kepada kalian. Ini adalah wasiat Tirhan kami, yang meniadi

kewajiban bagi kami. Hal ini juga menjadi wasiat dan kewaiiban bagl kalian."

PantabT'lnpun berjalan kepada mereka dengan canyartgbaik melalui

pendidan mereka yang kuat. Para tabi'in mengikuti ieiak-ieiakpara sahabat

di atas jalan yang lurus. Kemudtan, jalan mulia ini iuga diikuti dan dilalui

oleh para tabi'it tabi'in (pengikut para tabi'in). Mereka ditunfukkan kepada

perkataanterbaik dan jalan lurus. Mereka dibandingkan dengan orang-orang

sebelum mereka seperti yang disebutkan oleh Allah {k: "Segolongan beur dari

urang-lrdng)ang terdahulu. Dan segolongan kecil dai orang-oranglang keruadian."

(Al-Waqi'ah: 13-14)

Kemudian, datanglah para imam abad keemp 
^tya.ngdiutamakan 

dalam

salah satu dari dua i'wayat. Sebagaiman^yaflgtelah ditetapkan dalam hadits

shahih dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, dan Imtan bin

Hushain, palr-imam itu pun mengikuti ieiak-ieiak tabi'in dan menyalin

cahaya mereka.

Sungguh, 
^g 

maAllah adalah suatu halyangpaling mulia dalam dada

mereka, paling besar dalam jiwa meteka, jika dibandingkan dengan pendapat,

akal, taqlid, dan juga qiyas. Karena itu, mereka layak mendapatkan puiian

yang baik di seluruh jagat raya. Allah telah menjadikan untuk mereka lisan

yang benar; fangbermanfaat bagi generasi kemudian, hingga feiak-iejak

mereka pun diikuti oleh kawanan terdepan dari para pengikut mereka.

Selanjutnya, or^t'tg-orang yang berhasil dari golongan mereka itu iuga ikut

be{alan di atas ialanyzngmereka lalui.

Meteka meninggalkan sikap cenderung dan fanatik kepada orang-orang

teftentu. Mereka berjalan bersama kebenatan di manapun ia bedalu. Mereka

juga berdiri bersama kebenaran sebagaimana pokok-pokok kebenaran itu

ditegakkan. Jika tampak di hadapan mereka dalil yang memperkuat, mereka
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langsung mendatanginya baik dengan berkelompok ataupun perorangan.

Jika Rasul menyeru mereka kepada suatu hal, mereka langsung

mengaiak dfui sendiri kepada seruan itu. Mereka tidak mempetsoalkan

^payang 
disabdakan Nabi dan menjadikannya sebagai petuniuk. Mereka

menempatkan nash dan dalil lebih kuat terpatri daiam dada mereka, Iebih

kokoh dalam jiwa mereka. Mereka tidak mendahulukan pendapat manusia

di atas nash dan dalil. Mereka tidak menentang nash dan dalil dengan

menggunakan pendapat rasio dan qiyas.eeo

Macam-macam Pendapat yang Baik

Pertama, pendapat orang yang paling alim di kalangan umat, yang

paling baik hadinya, dan paling dalam ilmunya; jtga orang yang paling sedikit

kesalahannya, paling benar maksudnya, paling sempurna fitrahnya, paling

lengkap pengetahuannya, dan paling jernih pikirannya.

Merekalah yang menyaksikan peristiwa turunnya AI-Qur'an,
mengetahui penafsiran maknanya, dan paham ap^-^p^yang dimaksud oleh

Rasul. Hubungan antata pikiran, ilmu, dan kekurangan mereka atas apa-

^payangdisampaikan 
oleh Rasulullah ffi sama dengan hubungan meteka

dengan para sahabatnya.

Adapun perbedaan antaramereka dengan orang-orang setelah mereka

dalam hal itu sama dengan perbedaan antara mereka dengan orang-orang

setelah mereka dalam hal keutamaan. Maka perbandingan pendapat orang-

orang setelah mereka dengan pendapat mereka seperti perbandingan

kemampuan mereka dengan kemampuan orang-orang setelah mereka.

Pendapat lmam Syafi'i Tentang Para Sahabat dan Pendapat Mereka

Dalam Nsalab baghdadjah-iya yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin

Muhammad Az-Za' farari, Imam Asy-Syaf i berkata:

Allah telah memuji para sahabat dalam AI-Qur'an, Taurat, dan Injil.

Rasulullah ffi iuga telah baoyak mengutatakan keutamaan yang dimiliki para
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sahabat dan tidak dimiliki orang-orangy^nghidup setelah zarrr n mereka.

Maka, Allah meny ayang1 mereka. Aliah telah membahagi akan para sahabat

dengan anugetah-Nya dan mengangkat derzjat mereka dalam golongan

palz sbiddiqin, s)ubada', iuga ke dalam golongan orang-orang yang shalih.

Para sahabat membawa sunah-sunah Rasulullah kepada kita. Mereka

menyaksikkan langsung peristiwa turunnya wahyu. Karena itu, mereka

mengetahui apa-zpa yang dimaksud oleh Rasulullah tentang ilmu,

kekhususan, kemauan, dan bimbingan. Mereka juga mengetahui sunah-

sunah beliau, baik yang telah kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui.

Deraiatpan sahabat berada 
f 
auh di atas kita secara ilmu, ijtihad, takwa,

akal, dan hal-hal yang men),angkut keilmuan, iuga apa-apa yang menjadi

intisari semua itu. Pendap^t par^ sahabat lebih terpuji bagi kita, juga lebih

utama dibanding pendapat kita bagi dfui kita sendid, dan juga bagi orang-

orang yang ridha, atau bagi mereka yang diceritakan kepada kita di negeri kita.

Dalam hal-hal yang mereka tidak ketahui nash-nya dari Rasulullah ffi,
maka mereka merujuk pada pendapat mereka jika bersepakat, atau kepada

pendapat sebagian dari mereka jika mereka berselisih,

Beginilah cara kita beqpendapat, dan kita tidak akan menyelisihi pendapat

par:a sahabat. Jika salah satu dari mereka berpendapat, dan tidak ditentang

oleh yang lainnya, maka kita bersandar pada pendapatnya inr.

Derajat Para Sahabat dan Kesesuaian Pendapat Umar dengan Al-

Qur'an

Maksud dari tema ini adalah bahwa orangyanghidup setelah m s par^

sahabat tidaklah mampu menyamai mereka dalam berpendapat.Bagumana

bisa orang tersebut mampu menyamai para sahabat, katena saat salah

seorang sahabat mengeluarkan pendapat, turunlah Al-Qur' an menyepakati

pendapat tersebut.

Sebagaimana pendapat yang dikeluarkan Umar bag1 tawanan-tawanan

Perang Badar urrtuk memenggal lehernya. Lalu, turunlah ayat Al-Qur'an

yang menyepakati pendapat tersebut.ees Ia jugaberpendapat agar paraistei

995 Diriwayatkanoleh:Muslim(1763/58)dalampembahasantentangiihaddanpetialanan.AbuDamd(2690)
dalam pembahasan tentang jihad, bab "menebus tawanan perang dengz,nhart2."
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Nabi iiB berhijab. Lalu turunlah ayat Al-Qur'an yang iuga menyepakatnyz.ee6

Sebagaimana ra luga berpendapat ag r maqam Ibrahim diiadikan

tempat shalat. Al-Qut'an pun turun menyepakainya.ee1

Ia juga berkata kepada para isteri Nabi iffiketika mereka semua cembutu

kepada beliau. 'Jika Nabi menceraikan engkau, bokhjadi Tuhannla akan nembei

ganti kepadanla dengan istei yng lebib baik daipada engkaa, lang patuh, .yang

beriaan.." (At-Tahrim: 6) Turunlah ayat Al-Qut'an membahas hal yang

sama dengan pendapat Umar.

Tatkala Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah ,ffi berdiri untuk

menshalatinya.Lalu,berdirilah Umat dan memegang baju beliau. Ia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah munafik." Lalu Rasulullah ,6

pun tetap menshalatinya.

Maka Allah iH menurunkan wahyr kepada beliau. "Danjanganlab kanu

rckali-kali menlembah.ltangkan (jenaryh) seorangJaffg nati di antara mereka, dan

1anganlab kanu berdiri (nendoakan) di kubnrrya." (At-Taubah:84)ee8

Sa'ad bin Mu'adz dan lbnu Mas'ud Menentukan Hukum Berdasarkan
Hukum Allah

Telah berkata Sa'ad bin Muadz ketika ia bersama Nabi ffi menentukan

hukum bagi Bani Quraizhah. "Aku berpendapat agat engkau membunuh

prajurit pefang mereka, menawan keluatga mereka, dan merampas hatta-

harta mereka."

Nabi t& kemudian bersabda, "Sungguh engkau telah menentukan

hukum bagi mereka dengan hukum-Allah y*g turun dari atas tuiuh lapis

langjt."eee

Dinwayatkan oleh: Al-Bukhari (146) dalam pembahasan tentangmdhu.
Diriwaya*anoleh: Al-Bukhari (,t02) dalampembahasan tentangshalat. MushmQ399/24)tentanglcummaan

para sahabag bab "keuamaan Umar RadhiyallafuTa'ala Arhl' ,dzri Lbd'J^lah bin Umat dari Umar. Dan lladits

rasa cemburu isteri yang didwayatkan Muslim (1479/30) dalam pembahasan tentang thalaq.

Diriwayatlan oleh: Al-Bukhari (4672) dalampembahasan tentangtafstr,bab:'Danjangarhh kam skali-kali
nenlenballtatgkan (enaXah) teorarglunguati di antara mereka, danlangarlzh kanr berdii (nendoakan) di kiltn1a."
(At-Taubah:84). Mushm Q774/3) dalam pembahasan tentang sifat orang-orang munaGk dan kedudukan

mereka.

Diriwayatkan oleh: Al-Bukhari (3043) dalam pembahasan tentang iihad. Muslim (1768/64) dalarn

pembahasan tentang jihad dan pe{alanan.
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Saat orang-orang datang kepada Ibnu Mas'ud untuk menanyakan

sesuatu, ia memberikan jawzban dan berkata, "Aku mengatakannya sesuai

dengan pendapatku. Jika pendapatku ini benar, maka ia berasal dad Allah.

Jika pendapatku ini salah, maka ia berasal dari diriku sendfui dan dari setan.

Allah dan Rasul-Nya bebas dari kesalahan pendapatku itu. Menurutku,

wanitz itu berhak mendapat mahar, tidak berkurang dan tidak bertambah

dan yzng semestinya. Wanita itu juga harus menjalani masa'iddah. Lalu,

berdirilah sekelompok orang dari Asyia'. Meteka berkata, "Kami bersaksi

bahwa Rasulullah ffi telah menennrkan hukum bagi seorang wanita dari

golongan kami. Wanita itu bernama Barxta'binti N7asyiq. Beliau menentukan

seperti apa. y^fig telah engkau tentukan ini. Setelah memeluk Islam,

Ibnu Mas'ud tidak pernah merasa senang seperti saat senangnya dtinya

ketika mendengar berita yang disampaikan oleh orang-orang dari Asyja'

tefsebut."lom

Pendapat Para Sahabat Lebih Baik daripada Pendapat Kita

Sungguh benar jlka para sahabat betada di posisi tersebut. Hal itu

lantaran pendapat mereka adalah lebih baik dari pendap^tkit^ untuk diri

kita sendiri.

Bagaimana tidak? Pendapat mereka adalah pendapat yang keluar

dari hati yang dipenuhi cahaya, iman, hikmah, ilmu, pengetahuan, dan

pemahaman langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Yang itu merupakan nasihat

bagi umat. Hati mereka langsung terhubung dengan hati beliau. Tidak ada

suatu apa pun yang menjadi penghalang 
^fitatz 

mereka dengan beliau.

Mereka memindahkan ilmu dan iman langsung dari nur kenabian yang

masih segar dan asli. Tidak bercampur dengan permasalahan lain, dan tidak

pula dengan perselisihzn. Juga tidak dikotori dengan pertentangan. Maka

1000 Diriwayatkan oleh: Abu Damd (3043) dalam pembahasan tentang nikah, bab "Orang yang menikahi

perempuan dan belum menentukan mahxnya,lalu ia meninggal dunia." At-Tirmidzi (1145) dalam
pembahasan tentangnikah, bab "SeomnglakiJakimenikahi seorangwanita, kemudian laki-lakiin:meninggal

dunia sebelum ia memberikan mahar kepada istrinya." ArTimidzi mengatakan, "Ini adalah hadits hasan-

shahih." An-Nasa'i (3358) dalam pembahasan tentang nikah, bab "bolehnya menikah dengan tanpa

membayar mahar." Ibnu Majah (1891) dalam pembahasan tentang nikah, bab "Seorang lakilaki menikahi

seorang wanita. Dia tidak memberikan mahar kepada istrinya itu, kemudian dia meninggal dunia dalam

keadaan belum membayarkan mahatnya." Ahmad (1 / 447 -448)
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jelas bahwa qiyas antara pendapat selain mereka dengan pendapat mereka

adalah qiyas yang paling bad il."o'

Pertanya an -pertanyaan Para
Sahabat kepada Nabi @

Abu Umar berkata, "Diriwayatkan oleh Jarir bin Abdul Hamid dan

Muhammad bin Fadhil dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jabir, dad

Ibnu Abbas berkata, 'Aku tidak melihat ada suatu kaum yang lebih baik

dari pala sahabat Rasulullah 68. Mereka tidaklah bertanya kepada beliau

kecuali tentang tiga belas masalah. Hingga Rasulullah ffi merangkum semua

permasalahan tersebut dalam Al-Qur' an.

" Mereka bertmtya kepadnnu tentarlg llaidh." (Al-Baqarah t 222)

"Merel<a berwnya kepalamu tentang berperang padn bulm Harun." (Al-

Baqarah: 217)

" D an mer el<a b er wny a kep alamu tentang arwk y atim . " ( Al -Baqarah : 220)

Tidaklah mereka bertanyakepada beliau kecuali zpz-^p^yang memberi

manfaat bagi mereka. I m2

Abu Umar mengatakan, "Di antara ldrga belas masalah, tidak ada di

dalam hadits kecuali tiga."

Aku katakan tentang maksud ucapafl Ibnu Abbas. Para sahabat

tidaklah bertanya kepada beliau melainkan tentang tiga belas masalah, yaitu

masalah-masalah yang diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an dari mereka.

Atau bisa jadi masalah-masalah yang ditanyakan para sahabat kepada

beliau. Dan beliau menjelaskan kepada mereka hukum-hukumnya dengan

sunnah yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, mereka bertanya

kepada beliau tentang 
^p^-^p^ 

yang memberi manfaat bagi mereka. Yaitu

tentang berbagai peristiwa. Dan mereka tidaklah menanyakan kepada beliau

tentang suatu masalah yang sudah jelas dan tidak pula hal-hal yang sering

Ihn Al-Mwaqqi'in (1 / 8a-87)

Diriwayatkan oleh: Ad-Darimi (l/50, 51) dalam Muqaddimah.
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tetiadi kekeliruan di dalamnya. Atau masalah-masalah yang ruwet. Mereka

pun tidak pernah sibuk dengan mencabang-cabangkan permasalahan atau

membuat-buat masalah.

Tujuan mereka adalah melaksanakart apa-apz yang diperintahkan

kepada mereka. Sehingga jika terjadi suatu hal pada meteka, meteka lantas

menanyakannya kepada beliau. Beiiau pun meniawab apayang ditanyakan

mereka.lm3

Kecintaan Para Sahabat Satu Sama Lain

Dua orang sahabat 
-y^rtg 

satu memiliki kemampuan memaniat

tebing dan yar,g kedua memiliki kuda- berlomba untuk menyampaikan

kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik.lono Apu yang dilakukan oleh dua

orang sahabat ini menunjukkan bahwa para sahabat memberikan perhatian

yang sangat besar terhadap kebaikan, dan bahkan mereka berlomba untuk

melakukannya.roos

Bantahan bagi Orang yang Meragukan llmu Para
Sahabat, Penjelasan tentang Keutamaan Para

Sahabat, dan Keluasan ilmu Para Sahabat

Kalian mengatakanlffi bahwa kaum Muslimin membangun dasaragama

di atas rtw^yat orang-orangaw^m di kalangan pata sahabat.

Pernyataandi atas merupakan kebohongan paling besat dankedustaan

paling keji. Karena, meski pa:.:a sahabat inr buta huruf, namun seiak Allah

mengurus Rasul-Nya, Allah telah mensucikan mereka. Allah iuga telah

mengajad meteka Al-Qur'an dan hikmah. Allah telah menganugerahkan

I hn Al-Mnuqq i'in (1 / 7 5)

Unruk informasi yanglebih lengkap tentang kisah Ka'ab bin Malik,lihat s,tbirdul'9araMtkhallaJtn (Onng-

orang yang tidak Ikut Berperang)" dalam buku ini. Penj.

Diriwayatkan oleh: Al-Bukhari (.141 8) dalam pembahasan tentang peperangan, bab "hadits tentang Ka'ab

bin Malik." Muslim (53 / 27 69) dahmpembahasan tentang taubat, bab "haditst tentang taubat yang dilakukan

oeh Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabamya."

Yaitu ahlul kitab
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keiebihan kepada mereka dibandingkan dengan umat lain. Kelebihan dengan

ilmu, perbuatan, petunjuk, berbagai pengetahuan ketuhanan, iuga berbagai

ilmu yang bermanfaat yang melengkapi iiwa-iiwa meteka. Namun tidak ada

satu umat pun yang dapat menandins mereka dalam keutamaan mereka,

ilmu-ilmu mereka, perbuatan-perbuatan, hingga berbagai pengetahuan

mereka.

Andaikan pengetahuan, ilmu, petuniuk, dan akal pikitan yang dimiliki

semua umat dibandingkan dengan y^ngpma sahabat miliki, niscaya secuii

pun unrat-umat itu tidak dapat menandingi para sahabat.

Walaupun ada umat selain mereka yang lebih memahami ilmu berhitung

dan arsitek, deny'ut nadi, biji mata, a:r kencing, danneraca rimbangan. Juga

menguas ai metode pengukuran sungai, ukitan-ukitan dinding, menciptakan

alam-alatyang menakjubkan, pembuatan bahan kimia, ilmu kelautan, ilmu

tentang lingkungan hidup, menf elaiahi planet dan bintang, ilmu seni musik

dan tatz bahasa. Dan berbagai ilmu lunnyayangm n di antara ilmu-ilmu

tersebut tidaklah bermanfaat. Dan ada iuga yang hany a berdasar dugaan-

dugaan bohong.Juga ada ilmu yang bermanfaathanyaunruk di dunia yang

bukan menjadi bekal untuk di akhirat.

Jika yang kalian maksud adalah bahwa para sahabatadalah awa;m dalam

hal pokok-pokok ilmu tersebut, maka dugaan kalian itu benrl. "Itulah aib

yang jelas tampak kepadamu."

Jika menurut kalian pan sahabat adaiah awam tentang iknu Allah. Yang

menyangkut narn -n maNya, sifat-Nya, perbuatan-Nya, hukum-hukumNya,

agama-Nya, syari'at-Nya, incian-Nya, serta Har: I{iamat dengan rincian

penjelasannya. Juga penjelasan tentang kejadian setelah mati, dan ilmu

tentang kebahagiaan jiwa dan ke sus ahann y a. Juga ilrnu tentang ke tenangan

hati dan sakitnya.

Maka barangsiapa yang melakukan kebohongan atas nabi mereka

dengan apa.-apa yang telah mereka dustakan. Dan telah mendustakan

kenabiannya dan kerasulannya. Yang lebih jelas dan nampak bagi selutuh

akal pikiran manusia, dartpada matahairyarlg nampak untuk dilihat. Berarti

ia jtgatidak mengingk anbahwa iatelah melakukan kebohongan kepada paru
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sahabatnya. Juga telah mendustakan keutamaan mereka dan pengetahuan

mereka. Itu fuga berarti bahwa mereka telah mengingkxiapa-apayang telah

Allah khususkan dan istimewakan bagi mereka. Dibanding orang-orang

sebelum mereka dan orang-orang setelah mereka hirgg" Hari Kiamat.

Bagaimana mungkin mereka awam dalam itu semua? Padahal mereka

adalah manusia yang paling cerdas secara frtrah. Paling suci jiwanya.

Merekalah yan[ telah mempelarinya secara langsung dad nabi mereka.

Dalam keadaan masih asli dan murni, dan tidak ternodai sama sekali. Dan

merekalah yang paling berambisi akan ilmu, dan paling rindu akan ilmu

tersebut. Di mana kabar dari langit langsung sampai kepada mereka lewat

lisan beliau di waktu malam, siang, berdiam, ataupun dalam perjalman.

Buku yang mereka tulis mencakup semua ilmu, baik dad kalangan

orang-orang terdahulu ataupun mereka pada generasi mendatang. Juga

mencakup ilrnu tentang dunia dan akhitat. Ilmu tentang cara bergaul yang

baik dengan alam,jagatentang keadaan umat-umat terdahulu. Buku tersebut

juga menjelaskan tentang para nabi, kisah hidup mereka, serta keadaan

mereka betsama umat-umat mereka. Juga menjelaskan tentang deraiatparu

nabi tersebut dan posisi meteka di sisi Allah. Jumlah mereka dan iumlah
para rasul di antan mereka juga dirincikan. Kitab-kitab yang diturunkan

kepada mereka iuga tercantum.

Bahkan berbagai hukuman dan adzab yang Allah turunkan kepada

musuh-musuh mereka j uga dij elaskan. Sebagaim 
^na 

p^ra pengikut mereka

yang dimuliakan.

Buku tersebut iuga menyebutk^np^r^malaikat. Golongan mereka dan

m^czm-ma.cam mereka.Juga disebutkan di dalamnya ap^-^p^yang menjadi

sandaran mereka dan apa-apa y ang mereka gunakan.

Disebutkan pula Hari Kiamat dengan rincian keadaannya. Sebagaimana

disebutkan di dalamnya tentang surga dengan kenikmatan di dalamnya. Dan

juga netaka dengan berbagai adzab di dalamnya.

Juga disebutkan alam barzal*t, disertai dengan rincian keadaan para

makhluk di dalamnya . Tanda-tanda HanKiamat juga dijelaskan di dalamnya.

Dengan merincikan 
^p^-^p^yang 

belum tercantum di dalam buku lainnya.
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Dari mulai kehidupan di dunia ini dimulai, hingga tiba saat Allah mewariskan

bumi ini dan siapa pun di dalamnya.

Sebagaiman 
^ 

y^ng diutarakan oleh Isa Al-Masih dalam perkatzannya

di Iniil. Dia menyampaikan kabar gembita kepada umatnya' Dia berkata,

"setiap sesuatu yang telah disiapkan Allzh d6 untukmu, maka Dia akan

menjelaskan tentang sesuatu itu kepada kalian."

Dalam ungkapan yang lain, Isa mengatakan,"Diamengabarkan kepada

kalian tentang kejadian-kejadran dan hal-hal g^ib."

Isa iuga mengatakan,"DiL mengzjarkan kalian segala hal."

Isa juga dikatakan, "Dia membuka tabir berbagai rahasia kepada kalian'

Dia juga menjelaskan segala hal kepada kalian. Aku mendatangi kalian1007

dengan membawa perumPamaan, sedang Dia mendatangi kalian dengan

membawa penjelasan."

Isa mengatakan, "sesungguhnya aku memiliki banyak perkataan dan

aku ingin menyampalkrnnya kepada kalian. Namun, kalian tidak akan

sangpp unnrk menerimanya. Akan tetaPi, iika datangRuhAl-Haq (roh yang

Maha Benar), raakanmenuniukkan kalian kepada semua kebenaran. Kzrena,

Dia tidak berbicara dari diri-Nya sendiri, akan tetapi Dia menyampaikan

ap^-ap^yangDia dengar. Dia mengabarkan pada kalian segala halyang

terjadi. Dia mengabarkan kepadakahan segala sesuatu yang dimiliki Bapa."

Maka siapa yang memiJiki ilmu dengan kesaksian Isa Al-Masih tersebut,

dan parz sahabatnya mempelajarinya semuanya datnya. Maka ielas bahwa

mereka adalah makhluk yang paling cerdas. Mereka iuga yang paling hafal

dan paling berambisi terhadap ilmu. Maka bagarmana mungkin ada suatu

umat yang dapat menandingr mereka dalam ilmu dan pengetahuan?

Padahal Rasulullah ffi suatu hari beliau shalat subuh. Kemudian beliau

naik ke atas mimbar. Lalu beliau berkhutbah di hadapan mereka hingga tiba

wakru zhuhur. Kemudian beliau turun lalu shalat. Setelah itu beliau kembali

naik mimbar dan berkhutbah di hadapan mereka hirgg^ tiba waktu ashar.

Kemudian beliau tufun lalu shalat. Setelah itu beliau kembali naik mimbar

dan berkhutbah di hadapan mereka hingga tiba waktu maghrib.

1007 Yaitu:AhlulKitab
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Maka tidaklah beliau meninggalkan sesuatu hingga llari Kiamat,

melainkan beliau telah mengabarinyakepada meteka. Maka sungguh orang

tersebut adalah yang paling alim dan paling banyak hzfalznnya di antara

meteka.

Kemudian beliau berkhutbah kembali di hadapan mereka. Lalu beliau

menyebut awal kehidupan makhluk hingga penghuni sutga memasuki

tempat mereka. Dan penghuni netaka luga memasuki tempat mereka.1008

SeorangYahudi berkata kepada Sulaiman, "Sungguh Nabi kalian telah

mengajai kalian segala sesuatu sampai cara buang air besar!" Sulaiman

berkata, "B.hrl,"'" maka sesungguhnya orangYahudi ini lebih banyak tahu

tentang Nabi kami, daripada seorang penanya ini dan golongannya."

Maka bagumana mungkin dia mengaku tentang paru sahabat Nabi

kami, bahwa mereka adalah awam. Padahal semua ilmu yang bermanfaat

vang telah dianugerahkan kepada umat adalah diambil dari meteka. Ilmu

tersebut sangadah banyak jumlahnya. Sangadah luas, dan dalam bentuk

yang bermacam-macam. Bahkan berbagai hukum diambil dari perkataan

dan fatwa mereka.

Satu contoh adalah Abdullah bin Abbas. Ia tergolong anak-anak dan

pemuda diantanmereka. Namun ia telah menginiut&* kaki di bumi dengan

ilmunya. Bahkan fadva-fatwanya telah mencapai lebih dari tiga puluh buku.

la adalah lautan yangtak akan habis dikuras. Walaupun selutuh penduduk

bumi turun untuk meminumnya sekalipun. Karena dtaadalahmanusia yang

paling luas ilmunya di antata mereka.

Jika memulai dengan menjelaskari tentang halal dan hatam serta

ilmu faraidh, dikatakan, "Tidak ada yang lebih baik selainnya." Jlka ia

menjelaskan tafsir Al-Qur'an dan maknaflya, or^ng yang mendengar iuga
akan mengatakan, 'Tidak ada yang lebih baik selainnya."Jika ia menjelaskan

sunnah dan riwayatnya dari Nabi 6, juga dikatakan, "Tidak ada yang lebih

Diriwayatkan olch: Muslim (2859/58) dalam pembahasan tentang surga dan sifat surga setta penghuninya.

Diriwayatkan oleh: Muslim (262/57) dalam pembahasan tentang thahatah.;\bu Dawud (7) dalam
pembahasan tentang thaharah, bab "makruhnya menghadap kiblat saat buang hajat." At-Tirmidzi (16)

dalam pembahasan tentang thahatah, bab "istinja' dengan menggunakan batu." Ia berkata, "Hadits tersebut

shahih."

' tlanii,9rial', kla2tgu Ta.lil Pwolrl/al
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baik selainnya." Jikaiamenjelaskan kisah dan berita tentangumat-umat dan

sejarah ofang-ofang terdahulu, juga dikatakan demikian.Jika ia menjelaskan

tentang nasab bangsa Arab, qabilah-qablahnya,asal muasalnya, serta cabang-

cabzngnya, juga dikatakan demikian . Jrka ia menielaskan tentang syair dan

perkataan yang sulit dipahami lainnya, juga dikatakan demikian.

Muiahid betkata, "Para ulama adalahpara sahabat Muhammad W."

Qatadah berkata tentang firman-Nyai "Dan lrang-ordngJang diberi ilna

(Ahli Kitab) berpendapat bahwa wabla yng diturunkan kepadamu dai Tahannu

itulahlangbenar." (Saba'26) Ia berkata, "Mereka adalahpansahabzt Nabi ffi."

I\{enjelang wafatnya Mu'adz, seseorang berkata kep adanya,"Betwasiadah

untuk kami!"

Ia berkata, "Dudukkanlah aku, sesungguhnya ilmu dan iman memiliki

tempat, yaitt pada orang yang mencati dan memperhatikannya'' Ia

mengatakan iru sebanyak tiga kali. 'Carilah ilmu dari empat orang, yaitu

'Uwaimir bin Abu Darda', Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan

Abdullah bin Salam. Sesunggrhnya aku mendengar Rasulullah ffi bersabda,

'sesungguhnya Abdullah bin Salam adalah orzngkesepuluh dari sepuluh

orang yang masuk surga."1o''

Abu Ishak As-Sabi'i berkata, "Abdullah mengatakan,"Para ulama di

dunia ini ada tiga, seorang di Syam, seorang lain di Kufah, dan seorang lain

di Madinah. Adapun dua orang yang pertamabefianya kepada dtayangada

di Madinah. Dan orang yang di Madinah tidak bertanyakepada keduanya

tentang suatu hal apa pun."

Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Diceritakan kepada kami dari

Rasulullah 6.
Ali bertany a,'Tentang siapa?'

Meteka menjawab, 'Tentang Abdullah bin Mas'ud.'

Ia menjawab, 'Dia mampu membaca Al-Qur'an, menguasai ilmu

sunnah dan hanya keduanya itu.'

1010 Diriwayatkan oleh: At-Tirmidzi (3804) dalam pembahasan tentang manaqib, bab "manaqib Abdullah bin

Salam rb." Ia berkata, "Hadits tersebut hasan-shahih-gharib." An-Nasa'i berkata dalam Al-Ktbra (8253)

tentang manaqib, bab "manaqib Abdullah bin Salam 4l."
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Mereka berkata lagi, "Beliau juga menceritakan kepada kami tentang

Hudzufah."

Ia berkata,'Ia adalah orang yang paling tahu di antz.ra pan sahabat

Muhammad,ffi tentang orang-orang munafik.'

Mereka bertanya lagi, 'Lalu Abu Dzar?'

Ia menjawab,'Iaadalah sosok yangpenuh ilmu dan padat dengannya.,,

Mereka bertanya lagi, "Kalau Umar?"

Ia menjawab, "Dia adalah seorang mukmin yang pelupa. Namun jika

engkau mengingatk^nny^,niscaya dia akan ingat. Allah tH telah menjadikan

keimanannya mendanh daging. Hingga tidak ada tempat dalam tubuhnya
bagi dosa."

Mereka bertanya lagi, "Kalau Abu Musa?"

Ia menjawab, "Dia adalah sosok yang kuat dalam ilmunya."

Mereka bertanya lagi, "Kalau Salman?"

Ia menjawab, "Dia mengetahui ilmu dari awal hingga akhirnya.
Bagaikan laut yang tak habis dikuras. Dialah harapan ahlul bait."

Mereka berkata, "Beliau juga menceritakan kepada kami tentang dirimu,

wahai Amirul Mkminin."

Ia menjawab, "Itukah yang kalian maksud. Sesungguhnya jika akt
diminta, aku akan memberi. Dan jika terdiam, sesungguhnya aku telah

membuat halyangbaru."

Masruq berkata, 'Aku berdialog dengan p^r^ sahabat Muhammad

ffi. Lalu aku mendapati ilmu mereka terhenti pada enam orang; yaitu Ali,
Abdullah, Umar, ZudbnTsabit, Abu Darda',TJbay bin Ka'ab. Kemudian

aku berdialog dengan mereka. Aku pun mendapati ilmu mereka terhenti

pada Ali dan Abdullah."

Masruq juga berkata, "Aku duduk bersama parasahabat Muhammad

,ffi. Mereka semua bagatkankolam. Ada kolam yangdapatmemberi minum
satu orang musafir. Ada kolam yang dapat memberi dua orang musafir. Ada

kolam yangdapatmembed minum sepuluh orang musafir.Juga ada kolam
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yang iika seluruh penduduk di dunia ini turun untuk minum di dalamnya,

maka kolam tersebut dapat meniadikan mereka semua puas. Di antara kolam

itu adalah Abdullah."

Nabi ffi bersabda, "Ketika aku tidur, tiba-tiba aku dibawakan

segelas susu. Kemudian dikatakan kepadaku, 'Minumlah!'Maka aku pun

meminumnya sampai aku menyisakan setengahnya. Lalu aku berikan

sisanya kepada lJmar." Mereka beftafiya,"Bagaimana engkau menielaskan

hal tersebut?"

Beliau menjawab, "Karefi ilmunYa."'o"

Abdullah berkata, "sesungguhnya aku telah menghitung bahwa umat

bin Al-Khathab telah menguasai sembilan Per sepuluh ilmu."

Abdullah iuga berkata, "Andaikan ilmu Umar bin Al-Khathab

diletakkan di atas piringan timbangan, kemudian diletakkan pula ilmu

seluruh penduduk di dunia ini di atas pitingan timbangan lainnya, niscaya

ilmu Umar akan lebih berat."lolz

Hudzaifah bin Al-Yam anberkata,"Ilmu seluruh manusia dengan iimu

Umar bagaikan debu di dalam sebuah goay^flgbesar."

Asy-Sya'bi mengatakan ,"Parahakim bagi umat ini adalahemPat orang;

Umar, AE,Zatd, dan Abu Musa."

Qabishah binJabir berkata, "Aku tidak melihat orang yang lebih alim

tentang Allah, tidak pula orang yang lebih pandai membaca Al-Qur'an, dan

tidak pula yang lebih paham tentang 
^g^m 

, melainkan lJmar'"

Ali berkata, ,,Rasulullah ffi mengutusku ke Yaman. Ketika itu aku

masih sangat muda, dan tidak mengetahui ilmu hukum. Lalu aku berkata,

"sesungguhnya engkau mengutusku kepada suatu kaum yang akan memiliki

banyak perkara baru, sementara aku tidak memiliki ilmu tentang hukum."

Ali berkata, "Kemudian beliau memukul-mukul dadaku."

Beliau lalu bersabda, "sesungguhnya Allah akan memberi petuniuk

hatimu dan akan menetapkan lisaflmu."

1011 Telah disebutkan, hlrn. 425

1012 Hadits-hadits ini telah disebutkan, hlm. 422
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Ali berkata, "Maka aku tidaklah pernah ragu dalam menentukan hukum

di zntara dua hal setelah itu."1o13

Dalam sebuah hadits shahih, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku
menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu1th. Lalu Rasulullah ffi
bersama Abu Bakar lewat di depanku.

Beliau bertanya kepadaku, "Wahai pemuda, apakah ada susu?"

Aku jawab, "Ya, akan tetapi aku diberi amanah untuk menjaganya?"

Beliau bertanya, "Apakah ada kambing betina yang belum pernah

dikawini pejantan?"

\a berkatz, "Lalu aku mendatanginya dengan membawa seekor

kambing betina. Kemudian beliau mengusap kambingnya, lalu keluadah

susu. Beliau menuangkan susu itu ke dalam suatu wadah dan meminumnya.

Kemudian beliau juga memberikannya kepada Abu Bakar. Kemudian beliau

mengatakan kepada ambing tersebut, "Menyusutlah!" Maka kambing
tersebut pun susut.

Abdullah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau setelah ini. Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, aiarkanlah aku tentang caraberkata demikian."

Kemudian beliau mengusap kepalaku, lalu berdoa, "semoga Allah
merahmatimu, sesungguhnya engkau adalahalim, dan engkau juga seorang

yang mendapat pengaj ar^n."

Uqbah bin Amir berkata, "Tidaklah aku melihat seseorang yang lebih

alim tentang 
^p^-^pa 

yang diturunkan kepada Muhammad KF melebihi

Abdullah. Kemudian Abu Musa berkata, "Engkau mengatakan demikian,

karena ia mendengar ketika kita tidak mendengar. Dia masuk ketika kita

tidak masuk."

Masruq berkata, "Abdullah mengatakan,'Tidaklah diturunkan suaru

surat, melainkan aku mengetahui tentangapa suratitu diturunkan. Andaikan

4ku tahu ada seseorang yang lebih alim tentang Al-Qut'an dariku, dan ia

berada di jarak yangdapatditempuh dengan unta atau bintang runggangan

lunnya, niscaya aku akan mendatanginya."

1013 Diriwayatkan oleh: Abu Damd (3582) dalam pembahasan tentang hukum. At-Tirmidzi (1331) dalam
pembahasan tentang hukum. Ia berkata, "Ini adalah hadits hasan."
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Abdullah bin Buraidah berkata tentang firman Allah {H; "Sebinga

apabila mereka keluar dari sisirnu mereka berkata kEada zrangJang telah diberi

ilma pengetahaan (sababat-sahabat Nabi); 'Apakah lang dikatakannla tadi?"

(Muhammad:16) Ia berkata, "Yang dimaksud dengan oranglangtelah diberi

ilnu pengetahuan adalah Abdullah bin Mas'ud.

Dikatakan kepada Masruq, "Benarkah Aisyah pintar dalam faraidh?"

Ia berkata, "Demi Allah, sungguh aku melihat p^r^ pembesar dari

kalangan sahabat Rasulullah ffibertanya kepadanya tentang farudh."

Abu Musa berkata, "Tidaklah kami mendapatkan suatu hadits yang

sulit bagi para sahabat Muhammadffi, maka kami menanyakannya kepada

Aisyah. Melainkan kami pasti mendapat darinya suatu ilmu."

Syahr bin Hausyib berkata, "sesungguhnyaPar^sahabat Muhammad ffi
jika sedang betbicara satu sama lain, dan diantara mereka Muadz binJabal,

mereka semua akan memperhatikannya. Itu karena wibawa yangta miliki."

Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Abu Dzar merupakan suatu wadah

yang penuh dengan ilmu, namun ia juga yang paling bakhil ilmu. Tidak akan

keluar dari dirinya suatu ilmu apa pun hingga ia meninggal."

Masruq berkata, "Aku tiba di Madinah. @i sana) aku mendap^tizard

bin Tsabit termasuk golongan ora;ttg-orangyzrng teguh dalam ilmunya."

Ketika Abu Darda'mendapat kabar tentang kematian Abdullah bin

Mas'ud, ia berkata, "Beginilah, sesungguhnya tidak akan ada orang dapat

yang mengg anttkanny a."

Abu Darda'mengatakan, "Sesungguhnya di atttar manusia adayang

dibed ilmu, namun tidak diberikan akal pikitan. Syaddad bin Aus adalah di

^ntarz- 
orang yang diberi ilmu sekaligus akal pikiran."

Ketika Zardbin Tsabit wafat,Ibnu Abbas berdiri di makamnya dan

berkata, "Beginilah cara perginya ilmu."

Rasulullah ffi memngkul Ibnu Abbas dan berdoa, "Ya Allah, aiarkanlah

ia hikmah, dan penafsiran Al-Qut'an."

Ketika Ibnu Abbas wafat, Muhammad bin Al-Hanafiyth berkata,

"Telah meninggal pemimpin umat i{li."
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Berkata Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah, "Aku tidak melihat

or^ng yang lebih mengetahui sunnah, juga yang lebih kuat argumennya,

dan tajam pethatiannya seperti lbnu Abbas." I-Jmar bin Al-Khathab

mengatakan kepadanya, "Telah datang seseorang yang cerdik dalam

menangani permas alahan hukum. Engkau diciptakan untuk menyelesaikan

permasalahan dan masalah yang sejenisnya." Ubaidillah lalu berkata, "Masa

hidup Umar dalam kesungguhannya dan pendapatny^ y^flg baik hanya

untuk orattg- orzLrrg muslim."

Atha' bin Abi Rabah berkata, "Aku tidak melihat suatu majlis yang lebih

mulia,lebih banyakilmunya, dan lebih apng daipada majelis IbnuAbbas.

Di dalamnyabanyakulama fikih, orang-orang yang mendalami Al-Qur'an,

sefiapar^ ahli syair yang mendapatk^i sumber ilmu yang luas darinya."

Atha'bin Abi Rabah berkata, "Aku tidak melihat suatu majlis yang

Iebih mulia, Iebih banyak ilmunya, dan lebih agung danpada majelis Ibnu

Abbas. Di dalamnya banyak ulama fikih, orang-orang yang mendalami

AI-Qur'an, serta para ahli syair yang mendaparkar sumber ilmu yang luas

darinya." Bahkan Umar bin Al-Khathab bersama bebetapa pembesat dad

kilangan sahabat Rasulullah ffi iuga bertanya kepadanya. Rasulullah W juga

mendoakanny^ agar Allah menambah ilmunya dan pemaharnaflnya."

Ibnu Mas'ud berkata, "Jtka saja Ibnu Abbas menemukan orang

terpandai di antara kami, niscaya kami semua tidak mampu mencapai

sepersepuluh ilmunya."

Ibnu Abbas berkata, "Tidaklah seseorang bertarrya kepadaku tentang

suatu masalah kecuali aku tahu bahwa ta adalah seorang yang berpengetahuan

atau tidak. Dia pun ditanya,"Bagaimana engkau tahu demikian?" Iaberkata,

"Dengan lisan orang yang banyak bettanya dan hati orang yang selalu

berpikit Ia disebut sebagai lautan, l^ntar^fl ilmunya yang banyak."

Thawus berkata, "Aku mengetahui sekitar lima puluh dari sahabat

Rasulullah ffi. Jika Ibnu Abbas menyebut sesuatu, lalu mereka menentangnya.

Maka pertentangan itu berlanjutpadamereka hingga dia yang memutuskan

bagi mereka."

Al-Amasy berkata, "Sesungguhnyaifl<a aku melihat Ibnu Abbas, aku
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berkata, 'Ia adalahmanusia yang paling indah rupanya.' Dan iika ia berbicara,

aku berkata,'Ia adalahmanusia yang pating fasih.' Dan jika ia menyampaikan

sesuatu, aku berkata,'Ia adalah manusia yang paling alim.'

Muf ahid berkata, "Sesungguhnya Ibnu Abbas jika menafsirkan sesuatu,

aku melihat nur di atasrrya."

Ibnu Sirin berkata, "Mereka melihat bahwa satu orang dari mereka

mengetahui suatu ilmu yang tidak diketahui oleh seluruh manusia." Ibnu

'Aun berkata, "sepertinya ia melihatku; maka aku mengingkaita berkata

itu." Lalu dia pun berkata, "Bukankah Abu Bakar mengetahui aPa-aPayaflg

tidak diketahui manusia, dan Umar pun mengetahui apa-apa yang tidak

diketahui manusia?"

Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Jika ilmu seluruh bangsa Arab diletakkan

di sebuah timbangai,dan ilmu Umar diletakkan di timbangan lainnya. Niscaya

ilmu Umar menandingi ilmu mereka."

Al-.Cfmasy berkata, "Mereka menyebut hal itu bagi Ibrahim." Makaia

latalan, "Abdullah, jika kita menghitungnya, sungguh ia telah menguasai

sembilan per sepuluh ilmu."

Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Aku tidak tahu ada seseorang dari

manusia setelah Rasulullah Wyurglebih alim dari Umar bin Al-Khathab."

Asy-Sya'bi m engatakai,"Para hakim bagi manus n adalah emPat or^fl1;

Umar, lil,,Zatd bin Tsabit, dan Abu Musa Al-Asy'ari."

Aisyah E# adalah wanit^yaigterdepan dalam menguasai ilmu faraidh,

sunnah-sunnah, berbagai hukum, halal dan hatam, serta tafsfu.

Urwah bin Az-Zubur berlata,"Tidaklah aku duduk bersama seseorang

yang lebih paham tentang hukum, tidak juga tentang hadits tentang iahiliyah

daipadaAisyah. Dan juga tidak seorang pun yang lebih indah dalam syair,

lebih paham tentang faraidh dan kedokteran daripada dirinya."

Atha'mengatakan bahwa Aisyah adalahmanusia yang paling alim dan

paling baik pemah arnlrtrly a.

Al-Bukhari dalam tarikh-nya berkata, "Ada delapan ratus orang dari

kalangan sahabat dan tabi'i yang medwayatkan ilmu dari Abu Hurairah."
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Abdullah bin Mas'ud berkata, "sesungguhnya Allah melihat hattpara
hamba-Nya. Dia mendapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik hati para

hamba-Nya. Maka Dia memilihnya lalu mengutusnya dengan risalah-Nya.

Kemudian melihat kepada ha:dpala hamba-Nya setelah hati Muhammad

ffi. Dia mendapatkan hati pa:a sahabatnya merupakan sebaik-baik hati
para hamba-Nya. Maka Dia menjadikan mereka sebagai 'menteri, yang

membantunya."

Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah d#, "Katakanlah: 'Segala puji
bagiAlkb dan keujaltnraan atas bamba-banbal\yalangdipilih-1,$a."(An-Naml:

59) Ia berkata, "Mereka adalah para sahabat Muhammad ffi."

Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa di alntaru kalian ingin melakukan

sunnah, hendaklah ia mengikuti sunnah orang-orang yang telah mati, karena

orang yang hidup tidak terbebas dari fitnah. Mereka (yang telah mati) itu
adalah para sahabat Muhammad. Mereka adalah sekelompok manusia

terbaik hatinya pada umat, yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit

berbuat dosa. Mereka adalah kaum yang dipilih Allah unnrk menegakkan

agama-Nya dan menemani Nabi-Nya. Maka, akuilah kebenaran mereka.

Berpegang teguhlah kepada petunjuk mereka, karena mereka berada di atas

petunjuk dan jalan yang lurus."

Allah telah memuji mereka dengan pujian yang tidak pernah Dia
sampaikan kepada umat-umat lainnya. Allah berfirman:

"Dan demikian (pula) Konni telah menjolikan kanu (wnat Islnn), utnat
yong adil dm pililtan, agar l<nnu menjadi sal<si atas (perbuatan) manusia
dan agar Rasul (Muhnrvnad) menjadi sal<si atas (perbrntan) l<nnu." (Al.
Baqarah:143 )

Allah juga berfirman:

"Karnu adalah analah urnat yong terbaik yang dil^ahirl<an untuk manusia,
meny mth l<ep ada y ang ma' ruf , dant meregah dari y ang mwtf,<ar, dan beriman

kepada Allah." (Ali Imran:110)

"Muhantmad" itu adalah utusan Allah dm oraTtg-atang yongberso;ma dengan

dia adalah keras terhadap arang-arong l<nfir, tenpi berkasth sa)ang sescmta

mereka. Enfl<au lihat merel<a ruku' dan sujud mencari l<arwtia Allah dan

keridltaan-Nya, tntda-tanAa merel<a tnnpak pala mul<n merel<a dari bekas
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sujud. Demikianlnh sifat-sifat merel<,a dalam Taurat dm sifat-sifat merelrn

dalam Injil, yaitu seperti tanaman yngmengeluarl<an tunasnya. Mal<a runas

itu menjadil<an tlm.arnat iw krnt lalu menjadi besarlah dia dfln tegak lwus di

ataspokoknya;tnwruniwmenyenanf, <anhaapenanant-penarwmnyal<arena

Allah hendak menjengl<cll<nr lwti orong-orang l<nfir ( dengan l<ekuatan orang.

orang mukmin) . Allah menjonjikm lnpod" atatg-orarlg yang beriman dan

mengerjal<.an unal. salch di antaramerel<a arnpmnn dan palnlaywrgbesm."
(Al-Fath:29)

Dia juga berfirman:

" H ai or ang- or ang y ang b eriman, b er takw alah kep ala Allah, dan hentaklah

lumu berso,ma orang- orang y ang benar ." (At-Taubah: 1 1 9 )

Mereka adalah Muhammad ffi danparasahabatnya.

Nabi ffi bersabda, "Kalian memiliki kedudukan tujuh puluh umat, dalam

kebaikannya dan kemuliaafiy^rrgdiutamakan oleh Allah Arya wa Jalla."t0ta

Allah tk berfirman:

"Orang-orutgyangterdnlwlu,ladJangpertama-nma(masuklslarn)diantara

orang-orang mulwjirin dm anslwr dan orang-orang yorttg mengikuti merel<.a

dmgan baik , Allah riilra l<cpana merel<n dan merela pm rilha kepada Allah .

D an Allah merry edia)<m bagi mer el<n sur ga- sur ga ! ang mengolir sungai- stmgai

di dalanmy a, mer el<a l<tl<al di dalarnny a s elanw-lanwny a . I wlnh l<cmenangan

yurg besar." (At,Taubah: 100)

Dari Nafi', Malik berkata, "Ibnu Abbas dan Ibnu Umar duduk

bersama orang-orang ketika datangnyahaji. Aku telah duduk bersama satu

di antan mereka pada suatu hari, dan bersama lainnya pada hari yang lain.

Sesungguhnya IbnuAbbas meniawab dan mengeluarkan fatwa tentang^p^-

^p^yangditanyakan 
kepadanya. Adapun Ibnu Umar lebih banyak menolak

menjawab daripada mengeluark^n fzttxta."

Malik berkata, "Aku telah mendengar bahwa Mu'adz bin Jabal akan

berada di hadapan para ulama sejauh sar; rahuab, yaitu berada dthadapan

para ulama padaHai Kiamat sejauh lemparan batu."

1014 Diriwayatkan oleh: Ahmad (5/3). Hakim dalam Al-Mutadrak (4/84) dalam pembahasan dalam mengenal

para sahabat, bab "keutamaan umat ini atas umat-umat yang lain." Ia berkata, "Hadits tersebut memiliki
sanad yang shahih namun keduanya belummen-takbrij-nya. Sa'id bin Iyas Al-Jadri telah mengikuti ini dalam

riwayat dari Hakim dari Mu'awiyah, dengan penambahanpada matan." Disepakati olch Adz-Dz,ahabi.
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Malik berkata, "Ibnu Umar telahbelajar setelah Nabi ffi selama enam

p"l"h tahun. Ia mengeluarkanfatwakepada manusia dalam satu musim dan

jagalunnya. Ia merupakan salah satu imam agama."

Umar berkata kepada Jait, "Semoga AIl ah menyayangi engkau. Engkau

pasti menjadi pemimpin pada kaumJahiliyah, dan seorang yang mendalami

tentang Islam."

Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Tidaklah datang seseotang ke

kota Bashrah yang lebih utama dari Imran bin Hashin."

Jabir bin Abdullah memiliki sebuah perkumpulan di masjid Rasulullah

ffi dalam rangka menuntut ilmu dad beliau.

Sesungguhnya ilmu itu tersebar di wilayah-wilayah para sahabat

Rasulullah ffi . Merckalah yang telah menaklukkan berbagai negeri dengan

jihad. Dan membuka hati dengan ilmu dan Al-Qur'an. Mereka telah

memenuhi dunia dengan kebaikan dan ilmu. Hingga manusia saat ini berada

pada peninggalan-penin ggalan ilmu mereka.

Dalam risalahnya, Imam Asy-Syaf i menyebut pata sahabat dan

memuliakan mereka. Ia |uga memuji mereka. Kemudian ia berkata, "Para

sahabat berada di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, takwa, akal, dan juga

dalam hal-hal yang diperoleh dengan ilmu. Pendapat-pendapatpar^ sahabat

itu lebih terpuji danpada pendapat kita sendiri. Pendapat para sahabat itu

lebih layak kita ikuti daipada pendapat kita sendiri. Pendapat para sahabat

itu lebih baik daripada pendapatotungyangl<ttaddhai dan pendapat orang

yang diceritakan kepada kita di negeri kita sendiri. Kita mengikuti pendapat

mereka jika mereka bersepakat. Kita mengikuti pendapat sebagian sahabat,

ilkapansahabat berselisih. Demikianlah pendirian kita, dan kita tidak akan

meninggalkan pendapat par^ sahabat."

Imam Asy-Syaf i berkata, "Sungguh Allah telah memuji parasahabat

dalam Tatxat,Injil, dan Al-Qur'an. Dan juga telah disebutkan lewat lisan

Nabi ffi tentang keutamaan mereka yang tidak dimiliki siapa pun setelah

mereka."

Abu Hanifah berkata,'Jika sesuanr itu datang dari Nabi W makakita

ikuti sepenuhnya. Dan, iika sesuatu itu datang darrpara sahabat, maka kita
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memilih sebagian pendapat mereka itu dan kita pertimbangkan pula dari

mana pendapat mereka itu diriwayatk^fi."

Ibnu Al-Qasim berkata, "Aku telah mendengar Malik berkata, 'Ketika

parasahabat Rasulullah @ memasuki kota Syam, seseorang dari Ahlul Kitab

melihat mereka, lalu berkata,"Para sahabat Isa bin Maryam telah dipotong

dengan gergair dan juga disalib di atas kayu (karena mempertahankan

keimanan). Sesungguhnya ritthad mereka tidak lebih baik daripada ijtihad

mereka (pata sahabat Nabi ffi)."

Nabi 6B tidak mengucapkan sesuatu menurut hawa nafsunya. Beliau

telah memberi kesaksian, bahwa para sahabat hidup dalam masa terbaik.

Sebagaimana Allah telah memberi kesaksian secara mudak bahwa mereka

adalah sebaik-baik umat.

Para ulama dan mudd-muridnya telah memenuhi dunia dengan ilmu.

Maka seluruh ulama Islam adalah murid-murid meteka, dan juga muridnya

murid-murid mereka, dan begitu seterusnya. Mereka keempat imam yang

telah tersebar ilmunya di timur danbant adalah murid-murid dari murid-

mudd mereka. Segala hal terbaik yang mereka miliki bersumber dali para

sahabat. Hal itu tetmasuk ilmu fikih dan tafsir yang mereka pelaiai da:il,

para sahabat.

Adapun petkataan pan sahabat tentang na'rifat Allah deng^n n^m4

sifat, perbuatan, qadha, dan qadar-Nya tedetak pada tingkatan tertinggi.

Siapa saja yang mengikuti para sahabat dan mengetahui sabda Nabi, maka

ia tahu bahwa hal itu bersumber dari beliau.

Semua ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya adalah intisari dari

perkataan paru sahabat. Murid-murid mereka, atau muridnya murid-murid

mereka juga telah menyebarkan karya-karya tulisan mereka, itga fatwa-

fadva mereka di dunia.

Contohnya adalah Malik yang fa*ta-faavanya dikumpulkan dalam

berbagai buku. Juga Abu Hanifah. Imam Asy-Syaf i pun demikiain, y^ng

karya tulisnya mencapai setatus. Begitu juga Imam Ahmad yang fa*va-

fawa dan katangannya mencapai sekitar seratus buku. Dan fatwa- fasvanya

pada kita ada sekitar dua puluh buku. Berbagai karya nrlisnya telah meluas
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secara umum. Semuanya diambil dari Rasulull^h ffi,juga dari paru sthabat

d4n tabi'in.

Salah satu contoh ulama zaman terkini adalah Syaikhut Islam Ibnu

Taimiyah. Ia mengumpulkan fa*va-fadvanya di dalam tiga puluh jilid buku

dan engkau mendapatkanny^ di beberapa tempat di Mesir.

Inrlah karya para imam yang tidak terhitung jumlahnya, dan hanya

Allah yang mampu menghitungnya. Semua dari mereka, dan awal hirgg"

akhir, telah menetapkan ilmu dan keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat.

Mereka mengakui, ilmu mereka dibanding ilmu para sahabat, seperti ilmu

para sahabat dibanding ilmu Rasulullahffi.

DaJam Ats-TsaqafLlat,Qatibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari

Sa'id bin Abdurtahman Al-Mu'arifi, dari ayahnya,"Ka'ab melihat seorang

pendeta Yahudi menangis. Maka, ia pun bertanya, 'Apa yang membuat

engkau menangis?'

Pendeta Yahudi menj awab, "Engkau menyebutkan beberap a hal."

Ka'ab bertanya, "Apakah engkau mau bersumpah dengan nama Allah,

iika aku memberitahu kepada engkau 
^p^y^rrgmembuat 

engkau menangis,

engkau akan percaya kepadaku?"

Ia menjawab,"Ya."

Lalu Ka'ab berkata, "Apakah engkau mau bersumpah dengan n ma

Allah, apakah engkau mendapatkan di dalam kitab Allah, "Bahwa Musa

melihat di dalam Taurat,lalu ia berkata, '\Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku

mendapatkan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mereka

menprruh kepada yang matuf dan melarang dari hal-hal yang munkar.

Mereka beriman kepada kitab yang pefia;m diturunkan, juga kepada kitab

yang diturunkan tetakhir. Mereka memerangi orang-orang yang berada

dalam kesesatan, hirgg, mereka iuga memerangDajialyang bermata satu.

Maka, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah meniawab, 'Mereka

adalah umat Ahmad, wahai Musa."

Sang pende ta berkata, "Y a."

740 tla;ii S,iql; tf"/r4r/qr, 7i.ttl Pac"/"//at.



Ka'ab berkata, "Apakah engkau bersumpah dengan nama Allah,

apakah engkau mendapatkan di dalam kitab yang diturunkan; bahwa Musa

melihat di dalam Tarxat,Ialu ia berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya

aku mendapatkan suatu umat, di mana mereka senantiasa memuii-Mu

dengan cara y 
^ngbaik. Jika mereka mengrngrnkan sesuatu mereka berkata,

"Kami menger j aka nny a irka Allah menghendaki.' Maka, j adikanlah mereka

itu sebagai umatku." Allah menjawab, 'Mereka adalah umat Ahmad, wahai

Musa."

S ang pende ta menjawab,' \ a."

Lalu Ka'ab berkata lagi, "Apakah engkau bersumpah dengan nama

Allah, apakzh engkau mendapatkan di dalam kitab yang diturunkan;

bahwa Musa melihat di dalam Tawat. Lalu ia berkata, 'Wahai Tuhanku,

sesungguhnya akt mendapatkan suatu umat yang bilamana salah seotang

dari mereka mendapatkan kemuliaan, ia bertakbir, mengagungkan Allah.Jika

ia jatuh, ia memuji Allah. Tanah adalah untuk mereka bersuci. Bumi bag

mereka adalahmasjid. Sehingga di manapun mereka berada,mereka bersuci

dari janabah. Mereka bersuci dengan tanah, sama seperti mereka bersuci

dengan ut,yutrtketika mereka tidak mendap^tkan air. Wajah mereka putih
(gburran) dan tangan-kaki mereka bersinar (nuha11al) akibat bekas wudhu.

Maka jadikanlah mereka umatku!" Allah menjawab, 'Mereka adalah umat

Ahmad, wahai Musa."

Sang pendeta pun menjawab, 'Ya."

Ka'ab berkata lagi, "Apakah engkau bersumpah dengan nama Allah,

apakah engkau mendapatkan di dalam kitab yang diturunkan; bahwa Musa

melihat di dalam Tatrat. Lalu ia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya

aku mendapatkan suatu umat yaflg senantiasa dirahmati, namun mereka

lemah. Engkau telah mewariskan bagi mereka Kitab. Engkau telah memilih

mereka bagi diri-Mu. Di antara mereka adayangmengariaya diri mereka

sendiri. Di antan mereka adayang pertengahan. Dan ada pula di antara

meteka yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka aku tidak mendapatkan

seseorang dari mereka kecuali senantiasa dirahmati. Maka, jadkanlahmereka

umatlu!" Allah menjawab, 'Mereka adaLah umat Ahmad,wahu Musa."
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Sang pendeta pun kembali menjawab, "Ya."

Ka'ab berkata lagi, "Apakah engkau bersumpah dengan nama Allah,

apakah engkau mendapatkan di dalam Kitab Allah; bahwa Nabi Musa

melihat di dalam Taurat. Lalu ia berkata,"Vahai Tuhanku, sesungguhnya

aku mendapatkan suatu umat yang nusbaf-mushaf mereka ada di dada

mereka. Mereka berdiri berbaris dalam shalat seperti para malaik^t |uga
berbaris. Suara-suara mereka di masjid-masjid seperti suara lebah. Tidaklah

seofang dari mereka masuk ke daiam neraka, melainkan mereka yang jauh

dari kebaikan, seperti bersihnya bebatuan dari daun-daun pohon. Maka,

' Jadikanlah mereka umatku." Allah menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad,

wahai Musa."

Sang pendeta pun menjawab, "Ya."

Tatkala Musa takfub dengan segala kebaikan yang diberikan Allah

kepada Muhammad dan umatnya, ia berkata, "Andai saja aku termasuk

sahabat Muhammad." Maka, Allah pun mewahyukan kepadanya aga ayat

dan dengan ketiga ayat tersebut Dia menjadikannya ridha.

" Hai Musa, se sungulny a aku memilih ( melebihknr) kanw dm manusia y ong

lain (dimasarnu)." (Al.A'rufz 144)

"Dan di arltard l<awn Musa itu terdapat sLuttu urnat yang memberi petunjuk

(l<cpada monusia) dengon hak dan dengan yng hak itulah mer el<a menjalanlan

keodilan." (Al.A'raf: I59)

"Dan telah Kani tuliskan" untuk Musa pata luh-Iuh (Taurat). " (Al,A'raf:
L4s)

Laluia berkata, "Maka Musa pun sangat ridha dan menerima."lols

Bag1an-bag1an ini sebagian terdapat di dalam kitab Taurat yang ada

pada merek a, dan sebagian lainnya terdapat pada masa kenabian A sy'iya, 1 0r 6

sebagian lainnya fuga ada pada masa lain.

Adapun '"latral'yang disebut adalah lebih umum dari Taurat tertentu.

Allah telah menuliskan bagi Musa dalam "luh-lab (laurat) segala sesuata ubagai

pelajaran danpenjelasan bagi segala sesuatu."(Al-.Nraf:145) Maka ketika dipecah

TafsitAth-Thabati (9/45) dan Tafsir lbwKatsu Q/478,479)
Aspiya adalah nama nabi dalam keyakinan orang-orang Istael. Ia hidup pada abad 8 sebelum Masehi. Penj.
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meniadi beberapa bagSan, adabanyakbagyan yang hilang. Namun, masih

tersisa bag1an yang banyak. Sehingga kebodohan mayodtas Ahli Kitab

tidaklah bisa menodfuy^.Di antara ilmu yang diwariskan oleh pata nabi,

masih menyisakan sesuatu yang tidak diketahui selain oleh sedikit orang

saia, atau bahkan hanya seorang saja. Meski masa hidup umat ini masih

terbilang dekat dengan masa hidup nabinya, masih tersisa ilmu yang hanya

diketahui oleh sedikit orang, sementara orang-orang lainnya mengingkari

dan tidak mengetahui ilmu itu.

Ka'ab pernah mendengaf seseorang berkata, "Aku melihat di

dalam mimpi, selutuh manusia dikumpulkan untuk diperhitungkan amal

perbuatannya.Paru nabi pun dipanggrl, dan setiap umat datang bersama

nabinya. Aku melihat tiap-tiap nabi memiliki dra cahaya, dan setiap orang

yang meniadi pengikutnya memiliki satu cahaya yzngbe\alan di depannya.

Lalu dipanggillah Muhammad W. Pada tiap rambut di kepalanya dan

wajahnya terdapat cahaya. Dan setiap orang yang meniadi pengikutnya

memiliki dua cahaya yang mengikutinya."

Ka'ab bettanya, "Siapa yang menceritakan itu kepadamu?"

Ia berkata, "Aku melihatnya di dalam mimpiku."

Ka'ab bertanya lagi, "Engkau melihatnya di dalam mimpimu?"

Ia menjawab,'\a,"

Ka'ab pun berkata, "Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya,

sesungguhnya itu adalah sifat Muhammad ffi dan umatnya.Juga sifztpara

nabi dan umat-umat mereka. Sesungguhnya aku telah memb^c^nya di AI-

Qur'an."

Pada beberapa buku lama disebutkan, Isa bin Maryam pernah ditanya,

"Wahai Ruhullah, apakah ada umat yanglun setelah umat ini?"

Ia menjawab,"Ya."

Dia ditanya lagr, "Umat siapa?"

Ia menjawab, "IJmat Ahmad."

la dttanya lagl, "Wahai Ruhullah, siapa saja umat Ahmad itu?"
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Ia pun meniawab, "Mereka adalah para ulama, orang-orang yang bijak,

berbudi baik, dan benakwa. Dalam urusan fikih, seakan-akan merekaadalah

nabi. Mereka ridha kepada Allah katena kemudahan rczeliyang diberikan.

Dan Allah pun ridha kepada mereka karena amal perbuatan yang dilakukan.

Dia memasukkan mereka ke dalam surga dengan bersaksi bahwa tiada

tuhan selain Allah."

Ka'ab berkata, "Kedudukan para ulama dalam umat ini seperti

kedudukan para nabi bagi Bani Israil." Di dalamny a, terdapathadits marfu '

yang tidak aku ketahui kualitas keshahihannya."

Kemudian kami katakan, "Wahai penganut ajannTrinitas, penyembah

salib, dan umat yang dipenuhi laknat dan amarah, apakah yang kalian tahu

tentang fikih dan ilmu? Orang- o::rflgy^ngmenguasai fikih agung itu adalah

sosok manusia yang kalian cela, yaitu para sahabat Muhammad dan murid-

murid mereka. Kedudukan para sahabat dan murid-murid mereka adalah

seperti kedudukan para nabi bagi bangsa Israel. Tiada.yang tahu perbedaan

ulama dan orang-orang bodoh kecuali ulama itu sendiri. Tiada yang tahu

nilai-agung ulama kecuali orang yang juga merupakan ulama.

Ada segolongan kaum yang memiliki ulama yang 
-oleh 

Allah-
diumpamakan sebagai keledai membawa buku. Ada segolongan kaum yang

mana plr^ ulamanya mengatakan tentang Allah apa-apayang tidak diridhai

oleh kaum iru sendiri. Kaum itu mempelajari agama dari pembohong

y^ttgyaing berdusta atas nama Allah dan para nabi-Nya. Kaum seperti itu

lbant seorang telanjang yang memerangi tentar 
^ 

y^ng menghunus senj ata.

Kaum seperti itu ibarat orang y^ng 
^t^p 

rumahnya terbuat dari kaca, lalu

ia mendesak para pemilik istana dengan bebatuan.

Umat yang penuh murka itu hendaklah merendahkan ilmu tentang

Mansya dan Jamarayang menginspirasi ajannTalmud,1o17 serta kandungan

(trdasyna danJaman) yang melakukan dusta atas nama Allah dan Kalin-Nya

yang bernama Musa. Mereka juga telah menjadi hina karena mempercayai

ilmu-ilmu yang menyattkan bahwa AUah menyesal telah menciptakan

1017 Misynaadalahsejumlahtradisidanhukumyangdiaiarkansecaralisan.Jamaraadalahafsirpngmenlelaskan
isi Misyna. Talmud adalah kitab paling penting bagi agama Yahudi. Talmud sendiri merupaken gabungan

dati Misyna danJimata. Penj. Lihatkmtts Al-Manjid f Al-Itglah va ALAW.
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manusia, hirgg, manusia itu membuat-Nya susah. Ilmu mereka menyatakan

bahwa Dia menangis di tengah baniir besar, sampai-sampai Dia merasakan

sakit dan disambangi oleh malaikat. Mereka juga telah menjadi hinqlantararr

ilmu-ilmu yaflg mengairrkan kepada mereka untuk membisik dalam shalat

dan berkata, "Wahai Tuhan kami, waspadalah terhadap tidur-Mu setiap kali

Engkau tidur." Mereka memuji nrhan mereka itu hirgg, merasa tersaniung,

dan karena itu mau mengembalikan negeri mereka dalam genggangan

mereka.

Sungguh telah menjadi hina, umat yang penuh kesesatan. Dengan

ilmu-ilmu mereka yang membeda-bedakan dengannya syxT'ttyang dibawa

oleh para nabi. Bahkan mereka pun menentang Isa atas dasar ilmu tersebut.

Dengan 
^p^-ap^yang 

ditetapkan oleh pata ulama mereka dalam setiap hal

sebagaiman 
^ 

y^flg akan berlalu bagimu.

Mereka pun terhina dengan ilmu-ilmu mereka yang dengan ilmu

tersebut mereka betpendapat tentang Tuhan semesta alam. Mereka

berpendapat di mana langit hampir terbelah, bumi pun ikut terbelah, dan

gunung-gunung meletus. Kalaulah tidak dikuasai oleh Sang Mahalembut

dan Mahasabar.

Mereka iuga dibuat hina oleh ilmu-ilmu yang mengarehkan mereka

kepada trinitas, penyembahan kayu salib, dan gambar-gambar. Ilmu-ilmu

mereka menunjukkan kepada meteka akan perkatamulama. mereka yang

bernama "Afrayem." Afrayem mengatakan bahwa tangan tangan yang telah

membentuk waak Adam inr digantung pada salib. Afrayem iuga mengatakan

bahwa tangan yang membentangkan langit itu adakah tangan dipaku pada

kayu salib. Kides, salah satu ulama terkenal di kalangan mereka, berkata,

"Barangsiapa yang tidak mengatakan bahwa Maryam adalah ibu Allah, maka

ia telah keluar dari cinta Allah."tota

Pembahasan keenam puluh enam.101e Kalian berpendapat bahwa

Imam Asy-Syaf i berkata, "Pendapat para sahabat bag kita lebih baik dari

pendapat kita bagi diri kita sendiri." Kami pun betpendapat sama dan

1018 HidEBhAl-HEanQ3$249)
1019 Dalam penolakan atas orang-onngyngber-taqbd
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mempercayai pendapat Imam Asy-Syaf i. Dan, para imambagSkami adalah

lebih baik dari pendapat kita bagi kita sendiri.

Hal itu dapat dijawab dengan beberapa pandangan.

Pertama, bahwa kalian adalah orang pefiama yang menentang

pendapatnya. Dankalian tidaklah mengatakan bahwa argumen mereka lebih

baik dari pendapatparaimam bagi mereka. Akan tetapi pendapatpanimam

bagi mereka itu lebih baik dad pendapat para sahabat bagi kami.

Jlka ada faava dan Abu Bakar, umar, Utsman, Ali, dan para sahabat

lunnya, kemudian ada pula fattra dan Imam Asy-Syaf i, Abu Hanifah, dan

Malik. Kalian tinggalkan apl-apa yang datang dari pan sahabat. Dan kalian

pun mengambil apa-apa yang difat\il/akan oleh panimam. Padahal, pendapat

pan sahabat bag kalian sesungguhnya lebih baik daripada pendapat patu

imam bagi kalian, jika kalian mau mengambil pelajaran.

Kedua, hal ini tidak menandakan bahwa ber-taqlid kepada selain sahabat

adalahbenar. Allah telah memberikan kepada mereka beberapa keutamaan

yang khusus, seperti ilmu, pemahaman, keutamaan, dan pengetahuan

langsung dari Allah dan Rasulullah&. Mereka juga telah menyaksikan dan

membenarkan wahyu. Mereka juga belafar langsung kepada Rasulullah ffi
tanpa perantara. Hingga proses turunnya wahyu pun mereka saksikan.

Saat mereka menghadapi suatu permasalahan terkait dengan makna Al-

Qur'an ataupun Sunnah, meteka langsung bertanya kepada Rasulullah

.ffi untuk mendapatkan solusi. Lalu, siapakah orang yang hidup setelah

z^rnan meteka yang memiliki kelebihan seperti itu semua? Siapakah pula

orang yang menandingi mereka dalam kelebihan tersebut, sehingga mereka

berhak untuk diikuti sebagaimanalayalayapara sahabat, atau bahkan berhak

untuk ditaklidi dengan mengabaikaa fanya sahabat? Siapakah orang yang

menandingi sahabat, sehingga beberapa imam yang ketedaluan di 
^flt^r^

mereka mengharamkan beberapahalyang oleh sahabat dipandang hatal?

Demi Allah, keutamaan para sahabat jauh melampaui keutamaan orang

yang kalian taqlidi itu.

Setelah ia menyebut p^rl sahabat, dan menyebut keagungan dan

keutamaan mereka, Imam Asy-Syaf i dalam Nsalab padinab betkata,
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"Mereka benda di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, takwa, dan akal. Juga

dalam hal yang menjadi kemampuan mereka. Bagi kita, pendapat mereka

lebih terpuji dan lebih utama bagi kita dibanding pendapat kita sendiri."

Imam Asy-Syaf iberkata, "Sungguh Allah tki telah memuji para sahabat

dalamAl-Qur'an, Tatxat, dan Injil. Dan telah disebutkan bagi merekaleurat

lisan nabi mereka berbagai keutamaan yang tidak dimitiki oraflg setelah

mereka."

Dalam l<ttab Shabih Al-Bukbari dan Shabib Muslin disebutkan sebuah

hadits dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi ffi bersabda, "Sebaik-baik manusia

adalah pada masaku, kemudian masa setelah meteka, kemudian masa

setelah mereka. Kemudian datanglah suatu kaum, di mana salah seorang

dari mereka bersumpah sebelum memberi kesaksian. Dan sumpahnya itu

merupakan kesaksiannya."

Dalam futab Sbahib Al-fukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadits

dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah ffi bersabda, "Janganlah kalian

mencerca para sahabatku. Kalaulah salah seorang dari kalian berinfaq dengan

emas sebesar gunung Uhud, tidaklah rnfaqnya itu menandingi takaran salah

satu dari mereka, tidak pula setengahnya."

Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada hatrpara

hamba-Nya. Maka Dia mendapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik

hati paru hamba-Nya. Lalu Dia pun mengutusnya dan mengangkatnya

sebagai Rasul-Nya. Kemudian Dia melihat kepada hald pa:a hamba-Nya

setelah hati Muhammad. Lalu Dia mendapatkanbaipan sahabatnya adalah

sebaik-baik halparahamba-Nya. Maka Dia memilih mereka untuk menjadi

sahabat Nabi 6 dan menjadi penolong bags agama-Nya. Segala hal yang

dinilai baik oleh orang-orang muslim, maka sesungguhnya itu adalah baik

di sisi Allah. Dan segala hal yang dinilai jelek oleh orang-orang muslim,

maka sesungguhnya hal itu adabhjelek di sisi Allah."

Rasulullah 6 telah memerintahkafl kepada kita untuk b er-ittiba'kepada

sunnah Khulafaur Rasyidin danbefiqtida'kepada dua orang khalifah.

Abu Sa'id berkata, "Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui

tentang Rasulullah 6. Rasulullah W iaga telah bersaksi bagi Ibnu Abbas
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bahwa Allah telah memberikan pengetahuan kepadanya tentang agama dan

mengajarkan kepadanya tafsir. Suatu ketika, beliau memeluknya lalu berdoa,

"Ya Allah, aixkariah kepadanya ilmu hikmah."

Beliau juga menafsirkan mimpi Umar, ketika ia melihat gelas yang ia

minum dannyzhingga terlihat ait, keluar dad bawah kuku-kukunya. Beliau

menafsirkannya sebagai ilmu.

Beliau juga telah memberitahukan, bahwa jika suatu kaum menaati

Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapat petunjuk.

Beliau juga telah memberitahukan bahwa andaikan adanabisetelahnya,

pastilah Umar yang menjadi nabi.

Beliau memberitahukan, bahwa Allah tlE telah menjadikan kebenaran

pada lisan dan hati Umar.

Beliau bersabda, "Aku telah ridha bagi kalian zp^-^p^ yang dfuidhai

oleh Ibnu Ummi Abd bagi kalian." Maksudnya, Abdullah bin Mas'ud.

Keutamaan dan berbagai akhlak-akhlak terpuji yang mereka miliki lebih

banyak dari yang pernah disebut orang. Berbagai keutamaan yang Allah

berikan berupa ilmu dan keutamaan lain adalah lebih banyak dari yang telah

disebut lisan. Maka, samakah ber- taq lid kepada paru sahabat dan ber- taq lid

kepada orang-or^ng setelah sahabat?

Ketiga, orang-orang muslim tidak berselisih bahwa pendapat orang

yang kalian ikuti bukanlah hujjah. Adapun mayoritas ulama, bahkan nash

yang diambil oleh otaflgyangkiltan ikuti, mengatakann bahwa pendapat

para sahabat adalah huijah yang wajib diikuti, dan haram bagi kita untuk

keluar dannya, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang

ungkapan-ungk^p^n paru imam tentang hal itu. Adapun pendapat yang

paling fasih disampaikan oleh Imam Asy-Syaf i. Ia mengatakan bahwa

pendapat sahabat adalah huj j ah. Insya Allah, akan kami sebutkan nash-nash

Imam Asy-Syaf i yang dituangkan dalam pandangan barunya (qaul jadid).

Jika orang meriwayatkan dari Imam Asy-Syaf i tentang dua pandang^rtny^

terkait dengan hal ini, maka orang itu meriwayatkan atas dasar apa yartg

dipahami oleh akalnya, bukan meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syaf i
secara tekstual.
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Jika pendapat sahabat adalah hujjah, maka tentu wajib menerima

pendapatnya sebagai hujfah. Namun, menedma pendapat oralrrg selain

sahabat dalam keadaan tertentu juga dibolehkan. Maka sesungguhnya

meng-qiyas-kan salah satu orang yang berpendapat dengan yaaglatnnya

adalah qiyas salah.lo2o

Contoh ketiga belas.1021 Golongan pengikut Rafidhah menolak dalil-

dalil yang jelas dan mahkam yang diketahui di kalangan golongan khusus

dan awam di antara umat dalam memuii paru szhabat. Golongan Rafidhah

juga menolak ayat-ay^t y^ng menjelaskan tentang ridha Allah kepada

para sahab^t, d^n ampunan-Ny^ bagr sahabat atas kesalahan-kesalahan

mereka. golongan Rafidhah mengingkari bahwa Allah telah mewajibkan

umat ini untuk mencintai para sahabat, mengikuti dan meneladani meteka,

memohonkan ampun bagi mereka, serta mengikuti mereka dalam dalil-dalil

yangmutasyabih, semacam sabda Nabi: 'Janganlah kalian kembali menjadi

kafir sepeninggalku, di mana kalian saling membunuh satu sama 1ajn."1022

Golongan Rafidhah menolak dzlil nuhkan yang menjelaskan tentang

amal perbuatan dan keimanan sahabat. Mereka menolak menari pata

sahabat dalam hal-hal nutas-yabih yang dilakukan meteka. Sikap golongan

Rafidhah ini mirip dengan yang dilakukan kalangan Khawarij yang mereka

menolak dalil-dalil shahih dan mtbkam tentang berbuat baik terhadap orang-

orang mukmin dan mencintai mereka. Golongan Khawarij ini menolak

penjelasan bahwa jika meteka berbuat sebagian kejahatan, dosa tersebut

dapat dihapus dengan taubat nasuha, istighfar, serta kebaikan-kebaikan

ataupun musibah-musibah yang dapat menghapus dosa.

Mereka juga menolak dalil yang menyatakan diterimanya doa kaum

Muslimin untuk mereka, baik saat mereka masih hidup atau setelah mati.

Termasuk hal yang juga meteka tolak adalah adanya ujian di aJanbarzal<h,

Hari Kiama t, syafa' at dati onngyatg ditzinkan Alah untuk memb ei sytfa'at,

I hn Al-Mwaqqi'in Q / 255-257)

Dari contoh-contoh orang yang menghujat AI-Qur'an dan menentang sunnah.

Ditiwayatkan oleh Al-Bukhari (1739,1741) dalam pembahasan tentang haji, bab "khutbah di Mina, dari

dwayatlbnuAbbas danAbuBakrah. Muslim (65/ 118) dalampembahasan tentangiman,bab "penjelasakan

tentang sabda Nabi S yang tedaksinya: 'Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, di mana

kalian saling membunuh satu sama lain," dari riwayatJarir, dari Abdullah bin Umar.

1020
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kebenaran tauhid, serta rahmat dan kasih s^y^rtgAltah. Kesepuluh hal di

atas merupakan sebab yang dapat menghapus dosa-dosa. Jika kesepuluh

hal di atas diabaikafl, tentu mereka akan masuk neraka, kemudian keluar

dannya. Mereka meninggalkan itu semua dengan ddil. nutaslabih seperi

dalil-dalil 
^ncam^n.

Golongan Khawarij menolak dabl mahkan dengan menggunakan

dalil mutaslabib. Mercka melakukan hal itu dengan alasan mentaati Allah,

IaIu mereka berijtihad, dan ijtihad yang mereka lakukan itu menghasilkan

pandangan sedemikian rupa. Mereka merasa ijtihadnya telah mendatangkan

pahala. Menurut Golongan Khawarij, orang yang tidak sepaham dengan

mereka berhak untuk disebut kafir, sehingga daruh dan,hartanya menjadi

h^l^l.

Golongan Khawarij dan Rafidhah memiliki kesamaan sikap dalam

menolak nash-nash yang muhkam, dan amal perbuatan kaum mukmin

mereka dikaitkan dengan nash-nash yang mutasyabih. Dengan dasar

pandangan ini, mereka mengkafirkan kaum mukminin, lalu menghzdang

mereka dengan pedang. Mereka membunuh orang yang bedman dan

merangkul penyembah berhala.

Di sini kita bisa lihat, rusaknya dunia dan agama disebabkan oleh

sikap mengutamakan dalil-dalil mutasyabih di atas dalil-dalil muhkam,

mengutamakan ra'-ya (pendapat) sendiri di atas hukum syara', dan

mengutamakan hawa nafsu di atas petuniuk. Kepada Allah-lah kita

memohon taufi k-Nya. 1023

Para lmam Mengagungkan Para Sahabat,&,

Imam Ahmad 
-dalam 

sebuah riwayat dainya- menyatakan

p endap atn y 
^ 

tent^flg dikumpulk afiny z dua -perempuan -b ers a udara

sebagai budak nilk allanin Dia betkata, "Aku tidak mengatakan hal itu

(mengumpulkan dua -perempuan-bersaudara sebagai budak ni lk allam in)

hanm. Hanya saja, Aku melarangnya."

1023 lhn Al-Muwaqqi'in, Q/ 310-311)
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Sebagian pengikut Imam Ahmad menyaakan bolehnya mengumpulkan

dua -perempuan- bersaudata sebagai budak ruilk alilanin. Yatg benar

adaloh, bahwa Imam Ahmad tidak membolehkannya. Namun, karena demi

meniaga kesopanan terhadap para sahabat, Imam Ahmad menghindari

untuk menggunakut kata "haram" dalam memandang masalah tersebut.

Sebagai gantinya, ia menggunakan kalimat:"kami melarangnla." Dia memi]ih

menggunakan kalimat ini, karena Utsman bin Affan memilih mendiamkan

masalah ini.roz+

Faidah

Tiga orang di 
^nt^rapan 

sahabat dikumpulkan, di mana mereka adalah

kumpulan dari orang-orang Anshar dan Muhaifuin. Disebutkan oleh Ibnu

Ishak dalam sirahnya:

Salah satu dari mereka adoJah Dzalsxran bin Abd Qais dari Bani A1-

I{hazraj.Ibnu Ashak berkata, "Suatu ketika dia keluat kepada Rasulultah ffi.

Beliau bersamanya di Makkah. Kemudian dia berhijrah dari Makkah menuiu

Madinah. Dikatakan kepadanya, "Ia adalah Muhajirinku, Ansharku, telah

berjuang pada perang Badar, dan terbunuh pada perang Uhud sebagai syahid."

AI-Abbas bin Ibadah bin Nadhlah dari Bani Al-Khazrai itga,lbntt
Ishak berkata, "Ia pergi menemui Rasulullah ffi ketika beliau berada di

Makkah. Maka beliau pun tinggal di sana bersamanya. Ia wafat terbunuh

pada perang Uhud sebagai syahid."

Uqbah bin Wahab pergi menemui Rasulullah ffi berhiirah dari Makkah

ke Madinah, dan dikatakan kepadanya, "Muhaifuku, Ansharku, ia adalah

s ekutu Bartt l{bazrai." rozs

Faidah

Aku1026 bertanya kepada Abu Hatim Ar-Razi, "Apakah engkau

mengetahui salah seorang dr antan para sahabat Rasululiah ffi yangbernama

Ahmad?" laberkata, "Aku tidak tahu."

ZadAl-Ma'ad,(5/ 726)

B adai' A l-Favaid (4 / 19)

Yang betkata adalah: Abu Al-Abbas Muhammad bin Abdwtahman Ad-Daghuii, salah satu imam Islam.
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Aku bertanya,"Apakahengkau tahu di antar para sahabat Rasulullah

# yangbernama Isma'il?"

Ia berkata,'"Tidak."

Aku bertany^lagi, "Apakah engkau tahu di ant^r^mereka yang bernama

Annrb?"

Ia menjawab, "Tidak."

Aku bertanya lagi, "Apakah engkau tahu di ant^rzmereka yang bernama

Asyad?"

Ia menjawab, "Aku tidak mengenalnya."

Aku bertan ya, " Apakah di antara mereka ada y angbernama Aiman?"

Ia menjawab, "Aku tidak tahu."

Aku bertanya, "Apakah di antan mereka adayangbernama Asy'ats?"

lamenjawab, "Tidak. Kecuali Asy'ats bin Qaid Al-Kindi."

Aku benan ya," Apakah di antan mereka ada yang be rnum Umayyah?"

lameniawab, "Ada seorang sahabat, ia dipanggil Umayyah bin Makhsyi

Al-I{haza'i."

Aku bertanya,"Aptkah di antara mereka adayangbernama Aslam?"

Ia menjawab, "Ada satu, Aslam Abu Rafi', hamba szhayaNabi 6'"
Aku bertanya,"Apakah ada selain Ahban bin Shafi?"

Ia meniawab, "Ahban bin Us."

Aku bertanyz,"Apakah di antaru mereka adayangbernama Abyadh

selain anak dari Hamal?"

Ia menjawab, "Aku tidak tahu."

Aku bertanya, "Apakah di antaru mereka ada yang bernama Aghar

selain Al-Aghar Al-Muzni?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu."

Aku bertanya,"Lpakah di antara mereka adayangbernama Arqam?"

Ia menjawab,"Ya, Arqam bin Abil Arqam."

Aku bertan y a, " .ilp akah di antar a mereka ada y angb ern m Ibrahim? "
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Ia menjawab,'\a.Ibrahim adalah nama kuno, ymg dengan nama ini
nnorang laki-kkilqngpemah mendengar sabda Nabi dtpanggl. Ia telah mendengar

dari Nabi W yangdiriwayatkan oleh Al-Makyun dari Atha' bin Ibrahim dari

ay ahny a berkata, "Aku mendengar Rasulullah ffi bersabda, " Pamngkan lab

(iangan pisabkan) antara sandal-sandal."1027 Penulisnya mengatakan, "Dalam
biografi parusahabatyangdinrlis oleh Ibnu Hibban terdapat sosok sahabat

yang bernama Aslam selain Abu Rafi'. Ibnu Hibban mengatakan, "Sosok

sahabat itu adalah Aslam bin Abdul. Saat dia masuk Islam, maka sejumlah

orang Yahudi juga masuk Islam."1028

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalamAl-Kabir(17 / 170-171). Dikaakan pula oleh Al-Haitsami dalam
Al Majna'(5/ 141) dalam pembahasan tentang pakaian, bab "hal-hal terkait dengan sandal dan sepatu."
"Abdullah bin Hurmuz adalah sosok yang dha'if."
Bada' i A l-Fawa'id, (3 / 19 6)

1027

1028

fan;L,9tnl; rtolayloTw Taatll Paco/o//a,( 753


